
GiriĢ: 
ġair olmak için yetenek Ģarttır. Ancak büyük Ģair olmak için bu 

yeterli değildir. Bir edebi çevreye ve çalıĢmaya ihtiyaç vardır. Yani 

Ģairin kendisini geliĢtirmesi zorunludur. 

Bu bağlamda, Orduda kültür-sanat hareketlerinin zemini ve 

serüvenine kısaca göz atmak faydalı olacaktır kanaatindeyim: 

Bir edebi faaliyet, ister istemez, matbuata, basın ve yayın 

organlarına ve bunlarla mutlak sürette bağlantılı olan bir sanat ve 

edebiyat çevresine gereksinim duyar. Ordu bu bakımdan Ģanslı iller 

arasında sayılabilir. Çünkü Orduda matbuat hareketleri ve buna bağlı 

olarak kültür sanat faaliyetlerinin geçmiĢi oldukça eskiye dayanır.  

Orduda yayımlanan ilk gazete, Ordulu Ģair Tiflî tarafından el 

yazması tekniklerle çıkarılan “Şuun‟u Dahiliye” (iç haberler) 

gazetesidir. 1875 yılında Ģehirde baĢ gösteren sıtma hastalığı nedeniyle 

kaza erkânı, Ģehrin ileri gelenleri ve zenginler ÇambaĢı Yaylası‘na 

çıkarlardı. Hatta orada bir kaymakamlık binasının yapıldığı rivayet 

edilir. ġair Tiflî de burada adı geçen gazeteyi çıkarır. 

Ordu‘da ilk matbaa 1910 yılında Ağyazar isimli birisi tarafından 

kurulur.1 Ġlk esaslı matbaa ise1919‘da kurulmuĢtur.2 

Ordu‘da ilk olarak yayınlanan gazeteler Ģunlardır: Güneş (1919-

1922), Bucak (1920-1921),  Azim (1922), Muvaffakiyet-i Milliye (1923) 

ve Beyan-ı Hakikat (1923).3 

1927 yılında yayın hayatına baĢlayan Güzelordu Gazetesi, 1929 

yılından itibaren gazeteci Bilal Köyden‘in kendi imal ettiği tahta makine 

ile ilk defa köyde yayımlanan bir gazete olarak tarihe geçmiĢtir.‖4  

Orduda yayımlanan gazeteler arasında; Ordu, Akobuz, 

Kooperatifçi, Birlik, Ordu Postası, Ordu Ticaret, İnan,  Memleket, Ordu 
Havadis, Metanet, Güneş, Haber (Orduda ilk çıkan günlük gazete), 

                                                           
1http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Item

id=60 
2http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Item

id=60 
3http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Item

id=60 
4http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Item

id=60 
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Boztepe, Zaman, Ordu Sesi, Halkın Sesi, Havadis, Gündem, Ordu 
Haber, Bugün, Merhale, Yeni Haber, Büytün (Giresun‟da basıldı, 

haftalık),Tekâmül, Atayolu, Millet, Alev, Vatan, Doğuş, Eser, Yeni Ordu, 
Güven, Kordontepe, Şelale ve Özlem isimlerini saymak mümkündür.5 

Son zamanlarda Ordu‘da Edebiyat/ġiir Dergiciliği de önem 

kazanmaya baĢlar: 

1999 yılında Gökhan Akçiçek, Selçuk Küpçük ve Muammer 

YavaĢ‘ın çabalarıyla Kumyazıları, adlı edebiyat ve Ģiir dergisi 

yayımlanır.  Aralıklı olarak 14 sayı yayımlanan dergi,  fanzin tabir 

edilen yöntemle çıkarılır ve ülkenin birçok yerindeki kitabevlerinde 

bulunur. Kumyazıları, birçok yerli-yabancı Ģair ve yazarlar hakkında 

incelemelere yer verir. Ayrıca birçok konuyu protest bir tavırla iĢler.  Bu 

zahmetli fakat azametli Ģiir dergisi, ülke genelinde saygı gören önemli 

bir çalıĢmadır.6 

2000 yılında Ünye‘de, Ġrfan Yıldız (BeĢlioğlu) ve Kaya Demiral 

tarafından Uzak Şiir Seçkisi çıkarılır. Ġrfan Yıldız‘ın, daha önce 

Ġstanbulda çıkarılan DüĢler ve Göçebe dergilerinden/seçkilerinden gelen 

deneyimleriyle de birleĢerek, kendi ekseninde ve ülkeye yayılan bir taĢta 

dergisinden daha çok iĢlev görerek, adından çok söz ettirir. Uzak,  

Fatsa‘nın Korucuk Köyü‘nde yaĢamını tamamlayan Türk ġiirinin 

önemli Ģair ve çevirmenlerinden Azer Yaran ağırlıklı sayılarıyla, Azer 

Yaran ve Ġrfan Yıldız  odaklı mesajlarıyla Türk Ģiir dünyasına ve 

günümüz güncel Ģiirine önemli katkılarda bulunur. Yerellik, ulusallık, 

evrensellik gibi konularda edebî-Ģiirsel yapıtlar ve yazılar yayımlar. 

Ayrı ve özgün bir duruĢ sergiler.  Uzak,  tek yaprak olarak baĢladığı 

serüvenine, sayfalarını çoğaltarak büyür ve hacimli bir seçki konumuna 

ulaĢır. Ülkenin önemli Ģairlerinin Ģiir ve yazılarını yayımladıkları bir 

seçki olur. Uzak, dağıtım Ģirketleri yoluyla değil, postayla gönderilen bir 

dergidir. Yalnız aboneleri, ilgilileri ve duyarlıları okuyabilir. Parayla da 

satılmaz.7  

                                                           
5http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Item

id=60 
6 Anadolu‘dan açılan Ģiir, Sonsuzluk ve Birgün, Sayı: 6, s.67, Ocak-ġubat 2006; ġiirin 

Karadeniz‘e Uzanan Burnu: Ordu, Sonyaz Bildirisi/Ordu Belediyesi ġiir Etkinliği Seçkisi, s.68, 

2009; Uluslararası Edebiyat Festivali Kitabı, Ekim 2010/Ordu Belediyesi; 
7 Anadolu‘dan açılan Ģiir, Sonsuzluk ve Birgün, Sayı: 6, s.67, Ocak-ġubat 2006; ġiirin 
Karadeniz‘e Uzanan Burnu: Ordu, Sonyaz Bildirisi/Ordu Belediyesi ġiir Etkinliği Seçkisi, s.68, 

2009; Uzak ġiir Seçkisi‘nin Ġncelenen Sayıları. 
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2004 yılında Türk dili ve Edebiyatı öğretmeni Muammer YavaĢ 

tarafından Kertenkele Dergisi çıkarılır. Kertenkele, aslında, ilk iki sayısı 

Trabzon‘da yayımlanan dergidir.  Muammer YavaĢ‘ın Ordu‘ya 

yerleĢmesi üzerine,  3. Sayıdan itibaren Ordu‘da çıkarılmaya baĢlar.  

YavaĢ‘ın zamanla memleketi Fatsa‘ya yerleĢmesi üzerine dergi artık 

burada yayımlanmaya baĢlar.  Ünye‘deki kültür çevresinden de beslenen 

dergi, çevresinde önemli bir ölçüde gençleri biriktirir. ġiir ve Ģiir üzerine 

araĢtırma yazılarını büyük bir ciddiyetle yayımlar. Ayrıca dergide, 

zaman zaman ülkenin saygın Ģair ve yazarlarının eserleri de yayımlanır. 

Kertenkele, mizampaj/sayfa düzeni ve kapak tasarımı bakımından da 

dikkate değerdir. Sayılarında belirli sanat/kültür ve Ģiir meselelerini ele 

alır.  Bu yönüyle de araĢtırmacı bir dergidir.  Dağıtım Ģirketleri 

tarafından dağıtılan dergi Ġstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerde ve 

kitapçılarda bulunabilir. 

Nuri Kahraman tarafından 1995 yılında çıkarılan Ensar dergisi, 

ancak beĢ sayı çıkarılabilir. Kültür sanat ağırlıklı olan derginin 

sayfalarında Ģiir ve edebiyata da yer verilir. Ayrıca Nuri Kahraman, 

2006 yılından beri Ordu Hayat gazetesini çıkarmaktadır. 

Bugün ise, artık, Ordu‘da çok sayıda modern matbaa ve çok 

sayıda günlük ve haftalık gazete ile birçok radyo ve televizyon kuruluĢu 

bulunmaktadır. 

Ordu, önemli gazeteciler de yetiĢtirmiĢtir. Hürriyet gazetesinin 

eski baĢyazarı, Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi, Orduludur.  

Ordu, basın/yayın ve kültür alanında cemiyetler kurarak yaĢatan 

bir ildir.  Ordu Ġlinde, Ordu Gazeteciler Cemiyeti  ve Ünye‘de Ünye 

Gazeteciler Cemiyeti bulunmaktadır. 

Bir kentin, bir ilin kültürel düzeyinin en iyi göstergelerinden 

biri de tiyatrosudur. Ordu‘nun tiyatro tarihi 1908 yılında sahnelenen, 

Namık Kemal‘in yazdığı “Vatan Yahut Silistre” ile baĢlar. 1932 yılında 

kurulan Halkevleri ile beraber tiyatro çalıĢmaları, “Gençler Yurdu” ve 

“Spor Yıldızı” gibi spor kulüplerince devam ettirilir.8 

1964 yılında Belediye Tiyatrosu kurulması için Uğur Gürsoy ve 

arkadaĢları, Türk tiyatrosunun duayeni, ĠBġT Genel Sanat Yönetmeni 

Muhsin Ertuğrul‘u Ordu‘ya davet eder. “Ordu Belediyesi Karadeniz 

                                                           
8 http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=content&task=view&id=76 
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Tiyatrosu”nun ilk tohumlarını atılır. Daha sonra, Muhsin Muhsin 

Ertuğrul‘un görevlendirdiği ĠBġT Sanatçısı Ergün Köknar‘ın gayretleri 

ve Ordu Valiliğinin desteğiyle, 19 Haziran 1964 yılında OBKT resmen 

kurulur. 

Bu güne kadar Uğur Gürsoy, Aydın ÜstüntaĢ, Mahmut Çöl, 

Süleyman Atabeyoğlu, K. CoĢkun Çetinalp ve Ali Kemal Tandoğan‘ın 

genel sanat yönetmeni olarak görev yaptığı OBKT‘de, Ergun Köknar, 

Tunç Yalman, Zihni Küçümen, Z. Demirel, ġahin Ergüney ve Güngör 

Dilmen gibi Türk tiyatrosunun ustaları ve Rezo BeynaĢıvili gibi yabancı 

yönetmenlerin yönetiminde çeĢitli oyunlar sergilenir.9 

Ordu musiki alanında da oldukça faaldir. 29 Ekim 1996 yılında 

Ordu Belediyesi‘nin bünyesinde “Ordu Belediye Konservatuarı” 

kurulur ve öğrencilerine kapılarını açar. 1932-1952 yıllarında Ünye 

Halkevi Türk Musiki Heyeti faaliyet gösterir. 1966‘dan bu yana “Ünye 
Kültür ve Musiki Derneği” de etkinliklerini sürdürür. 1992yılında 

kurulan “Ünye Belediye Konservatuarı” da halen faal olarak hizmet 

sunmaktadır.10   

Ordu diğer alanlarda olduğu gibi, musikide de önemli isimler yetiĢtirir. 

Türk Halk Müziğinin büyük sanatçıları Tuğrul ġan, Ümit Tokcan ve 

Kamil Sönmez, Orduludur. Ünlü Halk Müziği araĢtırmacısı ve sanatçısı 

Hamdi Tanses ve Türk Sanat Müziğinin önemli sesi ve yorumcusu AyĢe 

TaĢ Orduludur. 

Ordu‘nun resim sanatıyla olan bağı birçok ili kıskandıracak 

derecede zengin ve köklüdür.  1757'de Ünye'de doğan ve Hattat olarak 

Osmanlı Sarayında bulunan Mustafa Rakım Efendi,  hat sanatında 

tanınmıĢ simalardandır. Hatta namı tartıĢmasızdır ve Türk Hat sanatında 

bir milat olarak kabül edilir. Ayrıca Mustafa Rakım Efendi,  ilk batılı 

anlamda resim yapan ve Türk Resim sanatı tarihinde adı geçen büyük 

bir ressamdır. Onun kuş (papağan) resmi, Türk Resim Sanatının Batılı 

anlamda ilk realist resmi olarak kabul edilir.  Ayrıca Osmanlı PadiĢahı 

Sultan III.Selim‟in tahta çıktığını gösteren bir de tablosu 

bulunmaktadır.11 

                                                           
9 http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=content&task=view&id=76 
10 Ahmet Kabayel, Ahmet Derya Varilci (Ünye Tarih AraĢtırma Grubu), ―Kent kültürü ve 
müzik – 3, Ünye Kent Gazetesi, 19 Nisan 2009  
11 http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=content&task=view&id=76 
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Son yıllarda resim ve fotoğraf sanatıyla ilgili önemli geliĢmeler 

de olur. ―Ordu Kültür Evi‖ sahibi Mürsel Engin tarafından OFSAD 

(Ordu Fotoğraf Derneği) kurulur. Ordulu birçok fotoğraf ve resim 

sanatçısının eselerleri yanında, kültür değer taĢıyan birçok eser 

sergilenir. Bu bağlamda Ordu Kültür Evi, araĢtırmacılar için de zengin 

bir ortam sunar.12  

Ayrıca, Ordu, birçok saygın ve ünlü ressam çıkarmıĢtır. Türk 

Karikatürünün günümüzdeki önemli isimlerinden Salih Memecan ile 

Devrim Demiral Orduludur. Ayrıca ünlü karikatürist Gürbüz Doğan 

EkĢioğlu ile Atlas dergisinin fotoğrafçısı Hakan Öğe de orduludur.13 

Orduda, son zamanlarda,  kültür-sanat etkinlikleri düzenleyen 

ve sanata gönül verenleri bir çatı altında toplayan birçok STK (Sivil 

Toplum Kuruluşu) da kurulur. Bunların öncülüğünde yürütülen birçok 

kültür sanat faaliyeti Ģehre yeni bir renk katar. Ayrıca 2006 yılında Ordu 

Üniversitesinin kurulması, Ordu Valiliği ve ordu belediyesi ve diğer 

birçok kurum ve kuruluĢun faaliyetleri de Ģehrin kültür ve sanat 

zeminini sağlamlaĢtıran önemli etkenler olarak değerlendirilebilir. 

Bu çerçevede, 1991 yılında kurulan Ordu Sanat Evi (ORSEV), 

uzun yıllar Ordu‘da kültür ve sanatın nabzını tutan etkin ve saygın bir 

kurum haline gelir. Orsev, sanat etkinliklerinin yanında, birçok değerli 

yayına da imza atarak kültürel bir bellek oluĢturmayı amaçlayan gönüllü 

kurumdur. 

2009 yılında Ordulu ġairler, Yazarlar ve Sanatseverler, 

ORŞAYAB adı altında dernekleĢerek sanatseverleri bir çatı altında 

toplamaya çalıĢır.  

Bunların dıĢında Ġlim Yayma Cemiyeti, Dil ve Edebiyat 

Derneği‘nin Ordu ġubesi, Ordu Sivil DüĢünce Plâtformu da 

zikredilebilir. 

Ordu Kenti, Ģiirde öncü bir konum edinmiĢtir. ġair Gökhan 

Akçiçek‘in Ordu Valiliği Ġl Kültür Müdürlüğünün de desteğiyle 

1996‘dan baĢlayarak, 10‘dan fazla gerçekleĢtirdiği Ordu Şiir Günleri, 

ülke genelinde bir marka haline gelir. Ordu ġiir Günleri, Ordunun ve 

Ordulu Ģairlerin tanınmasında önemli bir katkı yapar.   

                                                           
12 http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=content&task=view&id=76 
13 http://www.ordukulturturizm.gov.tr/index.php?option=content&task=view&id=76 
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Bu etkinlik, 2009 yılından itibaren  Ordu Belediyesi tarafından 

yürütülmektedir. Ġlki 2009 yılında Ģair ġinasi Tepe‘nin baĢkanlığında  

yapılan Şiir Festivali, 2010 yılından itibaren uluslararası bir hüviyet 

kazanır. Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden gelen tanınmıĢ yerli 

ve yabancı birçok Ģair ve yazar davet edilir. Festival kitaplarının 

basılması da anlamlı bir bellek kaydı oluĢturur.14 

2006 yılında Ordu Üniversitesi kurulur. BaĢta Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü olmak üzere birçok bölüm ve Kulüplerin 

düzenledikleri kültür-sanat faaliyetleri Ģehre ayrı bir değer katar. Güzel 

Sanatlar Fakültesi‘nin açılması (2010) da oldukça anlamlıdır. Ordu 

Üniversitesi, kuruluĢundan bu yana, Ordu‘nun kültür-sanat ve edebiyat 

yaĢamında öncü ve taĢıyıcı bir  rol üstlenir. Son zamanlarda yapılan 

―Ordu Değerleriyle BuluĢuyor‖ adlı program çok ses getirir.  Ordu 

ġairleri üzerine yapılan araĢtırmalar da, Üniversitenin etkinliklerinden 

biridir. Ordu Üniversitesi‘nin faaliyetleri, üniversiteyle Ordulu arasında 

bir akıl ve gönül birliği sağlamıĢtır. Ordu Üniversitesi, Ordu kimliğinin 

yeniden Ģekillenmesinde, Ordu değerlerinin geleceğe taĢınmasında en 

güvenilir, en çağdaĢ, en objektif ve en düzeyli belleği oluĢturacaktır.  

Ordu, kültür-sanat çalıĢmaları ve etkinlikleri bakımından 

oldukça verimli, canlı ve zengin bir ildir. Ordu, çağı yakalamıĢ, çağına 

paralel kültür-sanat üreten bir Ģehirdir. Bu anlamda Ordu, bir edebiyat 

ve sanat kentidir. Türk ġiirinin gündeminde ve akıĢında etkili olan Ordu, 

artık yalnız değildir, Ordu Üniversitesi güvencesinde, daha sağlam bir 

çerçeveye kavuĢmuĢ güçlü bir kaynaktır 

Bugün Ordu, Türk edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahip 

Azer Yaran,  Mehmet ÇavuĢoğlu, Dursun Ali Akınet, Ġrfan Yıldız 

(BeĢlioğlu), Gökhan Akçiçek, Ġlyas Tunç, Selçuk Küpçük, ġinasi Tepe 

gibi birçok saygın Ģaire sahip bir Ģehirdir. 

 

 

 

                                                           
14 Anadolu‘dan açılan Ģiir, Sonsuzluk ve Birgün, Sayı: 6, s.67, Ocak-ġubat 2006; ġiirin 
Karadeniz‘e Uzanan Burnu: Ordu, Sonyaz Bildirisi/Ordu Belediyesi ġiir Etkinliği Seçkisi, s.68, 

2009; Uluslararası Edebiyat Festivali Kitabı, Ekim 2010/Ordu Belediyesi. 
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Kemal AKATA (1921-2004): 

  ġair. 1921 yılının Temmuz ayında Ordu‘da doğdu.
15

 Aslen 

GümüĢhaneli olan DerviĢoğlu sülalesine mensuptur.
16

 Dedesi Molla 

Mustafa‘dır, asrın baĢlarında ekonomik sebepler yüzünden Ordu‘ya göç 

ederek buraya yerleĢir.  

Babası Ordu‘nun ilk tapu memurlarından ġevket Bey‘dir. 

ġevket Bey Trabzon‘daki Ġdadi tahsili sırasında talihsiz bir olay sonucu 

attan düĢer. Beyninin zedelenmesi sonucu okulu bırakmak zorunda kalır. 

Bunun üzerine aile dostlarından -kendisini çok seven- Ordu Tapu 

Müdürü Mahmut Efendi onu yanına alarak yetiĢtirir ve iyi bir tapu 

memuru yapar. 

 Annesi, Çelebioğlu Muharrem Ağa‘nın kızı Sultan Hanım‘dır. 

Okuma-yazma bilmemesine rağmen eğitime önem veren ileri görüĢlü bir 

kadındır. KardeĢlerinin çocuklarını da yanına alarak onları okutur. 

Oldukça otoriter bir kadındır. Ordu‘da çarĢafı çıkartarak tayyör giyen ilk 

kadındır. 

 Kemal Akata, ilk eğitimine harf devriminden bir yıl önce baĢlar 

(1927). Ancak hastalanması üzerine okuldan alınır. Bir yıl sonra yeni 

yazıyla okula tekrar baĢlar. Burada Türkçe hocası Sıtkı Can ona Ģiiri 

sevdirir. Ortaokulu TaĢ Mektep‘te bitirdikten sonra, Lise tahsili için 

babasının görev yeri olan Kayseri‘ye gider. Devlet Parasız Yatılı 

Sınavları‘nı kazanarak buradan Sivas‘a naklolunur. Sivas Lisesi‘nde 

Nihal Atsız‘ın kardeĢi Nejlet Sancar‘ın
17

 öğrencisi olur. Burada 

milliyetçi ve Türkçü anlayıĢı benimser. 

 Bir gün hocalarından biriyle talihsiz bir olay yaĢar ve okuldan 

uzaklaĢtırılır. Bunun üzerine Sivas‘tan felsefe öğretmeni Faik Dıranas‘ın 

müdürü bulunduğu Trabzon Lisesi‘ne kaydını aldırır. Tarih ve felsefe 

                                                           
15 Kemal Akata, kendisiyle yaptığımız özel mülakatta Hicri takvime göre 1337 / 1921 yılında 

doğduğunu ve annesinden kendisinin bir kıĢ günü doğduğunu dinlediğini söyler. Ayrıca 
mahalle arkadaĢlarından Ziya Ataoğlu‘yla aralarında sadece 10 gün fark olduğunu belirterek 

doğum tarihinin Ocak/ġubat 1921 olması gerektiğini söyler.  
16 Aile, soyadı kanunuyla Akata soyadını alır. Akata, Selçuklu ordularının baĢındaki yedi 

mürĢidden biri olan Ağbaba‘nın soyuna dayanır. Soyadı kanunu sırasında aynı anlama gelen 

Akata ismi soyadı olarak alınır. Halen GümüĢhane‘nin Kürtün kazası Eğrigüney köyünde 

Ataman soyadıyla yaĢayan akrabaları bulunmaktadır.   
17 Sancar, dönemin önemli Türkçülerinden Nihal Atsız‘ın kardeĢidir. N.Atsız Türkçülüğü ve bu 

alanda yazdığı serbest Ģiirleriyle tanınır. 
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derslerine merak salar. Akata, bitirme sınavlarını geçse de olgunluk 

sınavlarından kalır.
18

 Bir yıl Ordu‘da Türkçe öğretmenliği yapar.  

 Liseden mezun olduktan sonra, Ġstanbul Üniversitesi, Hukuk 

Fakültesi‘ne girer. ÇalıĢkan bir öğrenci olarak dikkatleri çekmesine 

rağmen bir dersten bütünlemeye kalır. Talihsizlikler sonucu 

bütünlemeye giremez. Ġlk yılı tekrar etmek zorunda kalır. Bu arada 

babası hastalanır. Zorunlu olarak Ordu‘ya döner. Kendisinden büyük 

ağabeyleri olmasına rağmen babasının isteği üzerine ailenin tüm yükünü 

omuzlar. Okulu bırakmak zorunda kalır.  

 Akata, Ordu‘ya döndükten sonra da okumaya devam eder. En 

iyi dostu kitaplardır. Kütüphaneler vazgeçemediği mekânlar haline gelir. 

Burada bir sosyal çevre oluĢturmaya çalıĢır. Tarım ve fındıkla 

ilgilenmeye baĢlar. Bu arada siyasete girer. Kısa zamanda kendisini 

kabul ettirir. Halkının sesi olur. Haksızlığa karĢı her platformda tavrını 

koyar ve bundan sonra kürsülerden inmeyen ―hatip‖ Kemal Akata‘yla 

karĢılaĢırız. 

 Demokrat Partinin kurucu listesinde yar alır. Henüz öğrenci 

olması sebebiyle bir süre aktif siyasete giremez. Ancak partinin ilk 

nutkunu o atar. Artık kürsüde heyecan ve coĢkunun simgesi haline gelir.  

 Babası ġevket Bey, Cumhuriyet Halk Partisinin Ordu‘daki 

kurucularındandır. Baba-oğul karĢı karĢıya kalır. ġevket Bey oğlunun 

kendi yanında siyaset yapmasını ister. Uzun tartıĢmalardan sonra 

babasının isteği üzerine CHP‘ye katılır. Ancak gönlü hep DP‘de 

kalacaktır. Akata, Ordu‘yu köy köy dolaĢarak halkının derdini dinler. 

Onların sesini duyurmayı kendisine vazife edinir.  

1960 ihtilalinden sonra, siyaset hayatına bir süre daha devam 

eder. Art arda partilerin kurulduğu bu dönemlerde Turan Feyzioğlu‘nu 

destekler, sonra Güven Partisi‘ne yakınlık duyar. Bu partinin Ordu‘daki 

teĢkilatını kurar. TeĢkilatın kuruluĢu sırasında Bahriye Uçak‘la karĢı 

karĢıya gelir. Araya kıskançlıklar girer. Küskünlük yaĢanır. Akata, kısa 

bir süre sonra partiden ayrılarak aktif siyaset hayatına son verir.  

1946 yılında ticaret hayatına atılır. BaĢlangıçta fındık ticareti 

yapar. Fakat pek baĢarılı olamaz. Bir süre sonra fındık ticaretinin 

                                                           
18 Akata bitirme sınavına felsefeden girmek üzere baĢvurur. Ancak hocasının zoruyla bu sınava 
tarih dersinden girmek durumunda kalır. Hazırlıksız yakalanan Akata, sınavdan altı notu alarak 

bakaya imtihanında baĢarılı olamaz. Böylece bir yıl beklemek zorunda kalır.   
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yanında manifatura iĢine girer.  Uzun yıllar bu iĢi yapar. Ancak rekabete 

dayanamaz ve 1966 yılında ticaret hayatından da tamamen ayrılarak asıl 

iĢi çiftçiliğe, yani toprağa geri döner. 

1970 yılında meĢhur fındık mitingini düzenler. Ankara‘ya 

halkının sözcüsü olarak gider. Hükümet temsilcileriyle görüĢür. Bir 

sonuç alamaz. Nihayet BaĢbakan Demirel‘in olumsuz tavrı onu isyan 

ettirir. Bunun üzerine –o günlerde büyük ses getiren- fındık mitingi 

düzenlenir. Hatip Kemal Akata kürsüden halkının isteklerini sıralar. 

Miting yere yatma eylemiyle devam eder. Kalabalığın önü alınamaz. 

Deniz GezmiĢ ve Mahir Çayan‘ın baĢını çektiği devrimci gençlerin de 

etkisiyle büyük bir arbede çıkar. Bu arbede sırasında oradan geçmekte 

olan yaĢlı bir adam vurulur. Bunun üzerine sabaha karĢı tutuklamalar 

baĢlar. 150‘ye yakın insanla birlikte Akata da tutuklanır. Bir süre 

cezaevinde kalır. Mahkemede beraat ederek serbest kalır. O günlerde 

yazılan ―SesleniĢ‖ Ģiiri bu olayı çok güzel ifade etmektedir:  

―Ne ihanet-i vatan, ne haram içindeyim. 

Zillete eğilmeyen bir karar içindeyim. 

Yıkmak için tefenin alt ve üst burçlarını, 

ġeref bayrağı açtım bir dava içindeyim.‖ 

1947 yılında yedek subay olarak askere gider. Askerden 

döndükten bir süre sonra aile dostları Hüseyin Barlas‘ın baldızı Nigar 

Hanım‘la evlenir (1952). Nigar Hanım, Nasuhbeyoğulları‘ndan Ferhat 

Ağa‘nın kızıdır. Bu evlilikten Hatice (1953), Nihal (1954) ve Zafer 

(1955) adlarında üç çocukları olur.  

Akata, Ģair olmasının yanı sıra, çocuklarına her zaman iyi bir 

baba olur. Yazdığı Ģiirlerinde onlara nasihat eder. Bu Ģiirler aslında, 

kendi çocuklarının Ģahsında herkese seslenir. 

14 Mart 2004 tarihinde 83 yaĢında iken hayata gözlerini yumar.  

K. Akata, ilk Ģiir denemelerini daha ilkokul çağlarında yapar. 

Ortaokul yıllarında yazdığı ―Türk Köylüsü‖ adını taĢıyan Ģiiri, onun 

bilinen ilk Ģiiridir. ġiir, Türk köylüsü, Atatürk ve Türkçülük fikrinden 

bahseder. ġiir yazması hususunda babasından büyük destek görür. 

Sivas‘taki lise öğrenimi sırasında, Edebiyat öğretmeni Nejlet 

Sancar tarafından keĢfedilir. Böylece serbest Ģiiri ve Türkçülüğü bizzat 

N. Atsız‘ın kardeĢinden öğrenir. Sancar, Kemal‘in bu tarz Ģiirler 
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yazmasında ona yardımcı olur. Cumhuriyet bayramında onu kürsüye 

çıkararak, ―Cumhuriyet‖ adlı kendi Ģiirini okutur. ġiirlerine artık hakim 

olan düĢünce Türkçülüktür. Zaman zaman ailesine ve memleketine 

duyduğu özlemi de dizelerine akıtır. Bu yıllarda birkaç kez AĢık 

Veysel‘i dinleme fırsatı bulur. Onun samimi ve içten söyleyiĢinden 

etkilenir.  

Üniversite yıllarında çok arzu etmesine rağmen edebiyat 

çevreleriyle iliĢki kuramaz. Bunda üniversite hayatının kısa sürmesinin 

de etkisi olur. Üniversite yıllarında Nazım Hikmet‘in Ģiirleriyle tanıĢır. 

ġiirlerini yıllarca gizleyerek okur. Onları kendisine yakın bulur. Bundan 

sonra milliyetçiliği ve halkçılığı Ģiirlerinde birleĢtirmeye çalıĢır. Namık 

Kemal‘in cesareti ve haykırıĢı onda adeta birleĢerek bir çağlayana döner. 

Özellikle destan tarzında yazdığı eserleri bu coĢku ve haykırıĢın derin 

izlerini taĢır. Ayrıca, Fuzuli, AĢık Veysel ve Hacı BektaĢ-i Veli‘yi de 

çok sever. ġiirlerinde zaman zaman onların tesiri görülür. Sivas‘ta 

okuduğu yıllarda, o zamanlar ünlü bir isim olmayan AĢık Veysel‘i 

dinleme imkânı olmuĢ fakat sohbet Ģansını yakalayamamıĢtır. AĢık 

Veysel‘e karĢı sıcak bir yakınlık duyar. Fakat AĢık Veysel‘in yumuĢak 

üslûbuyla, Kemal Akata‘nın daha coĢkulu ve heyecanlı anlatımı 

arasında tezat vardır.  

Zamanla hayata, siyasetçi Akata‘nın da gözlüğüyle bakmaya 

baĢlayan Ģair, halkına doğru yolu göstermek için çırpınır. Bu heyecan 

onun Ģiirlerine de yansır. Haksızlığa tahammülü yoktur. Hep asi bir yanı 

vardır. Milli heyecanlarla göğsünde yaktığı ateĢ, onu gözünü budaktan 

sakınmayan, son derece baĢarılı bir hatip yapar. AteĢli söylemleriyle 

halkını coĢturur. Siyaset alanında da sola kaymasına rağmen milliyetçi 

çizgisinden asla taviz vermez. Toplumsal solculuk ve milliyetçiliği 

bünyesinde izdivaç ettirir. Bunu Ģiirlerinde de yansıtır. 

Toplum için sanat görüĢünü benimser. Sanatın amacını halkına 

mesaj vermek olarak değerlendirir. Milleti ayakta tutan gücün 

sanatkarlar olduğunu, onların da güçlerini milletten aldıklarını söyler. 

Bu sebeple Ģair, ondan gördüğünü, duyduğunu yazacaktır.   

Kemal Akata, Ģairi kemale ermiĢ bir meyveye benzetir. Halkına 

mesajını verdiği müddetçe kendisinin büyük bir güç olacağını söyler. 

ġiir için ise; ―ġairin özünün bir parçasıdır. Ne Ģair Ģiirden, ne de Ģiir 

Ģairden kopabilir. ġiir bir Ģairin hayatında yer bulmaz, zaten Ģairin 
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hayatının ta kendisidir. ġairi milletinden ayrı düĢünmemiz de 

olanaksızdır.‖ diyerek tarif etmektedir. 

ġiirde fikre önem veren Ģair, ―öz‖ü ilk plana alır. ġekli pek fazla 

önemsemez. Akata, serbest Ģiiri baĢıboĢ giden yularını koparmıĢ bir ata 

benzetir. O sadece dörtnala koĢan bir at değildir, endam ve edasıyla at 

da Ģiir gibi akmalı koĢmalıdır. ġair ruh ve manada bir birleĢim 

sağlamalıdır. Akata buna dayanarak Ģiirde ahengin büyük önem 

taĢıdığını belirtir. ġiir serbest dahi olsa onu ele veren vurguları ve 

ahengidir. Akata serbest Ģiiri benimsese de, hece vezniyle yazılmıĢ 

birçok Ģiiri vardır. Aruz veznini sevmediği için umumiyetle kullanmaz. 

Aruzla söylediği herhangi bir Ģiiri yoktur. ġiirde kafiye kullanmakla 

birlikte, bunun iç mana kadar önemli bir Ģey olmadığını 

düĢünmektedir.
19

 

Ġlk Ģiirlerinde özellikle büyük bir vatan sevgisinin hakim olduğu 

görülür. Türk Köylüsü, Kubilay ve Kıbrıs Destanı gibi Ģiirler buna örnek 

gösterilebilir. Zaman zaman doğayı terennüm eder. AĢkı, sevdayı 

kendisine amaç edinmiĢ Ģairleri yabancılamaz, kendisi de çağına göre bu 

tip Ģiirler yazar. Divan edebiyatının aruz vezni gibi Ģekil özelliklerini 

almasa da muhteva açısından bazı mazmunları kullandığı görülür. 

Atatürk sevgisi onda çok büyük bir yer teĢkil eder. AĢktan çok vatan 

sevgisini iĢler. Vatan, onun için kutsal bir mabettir. Namusu ve Ģerefi 

temsil eder. Bu konu üzerine yazmıĢ olduğu birçok Ģiiri vardır. 

ġiirleri genellikle bir sebebe dayanır. Her sebep bir mana 

doğurmuĢtur. Akata‘nın Ģiiri muhteva açısından dört baĢlık altında 

incelenebilir: 

1. Milli duygular ve Atatürk sevgisini iĢleyen Ģiirler. 

                                                           
19 Serbest Ģiirin yeni yeni yayılmaya baĢladığı dönemlerde Trabzon Lisesi‘nde okuyan Ģair, o 
günlerde gazetelerde Y.Kemal‘in serbest Ģiirle ilgili olarak Orhan Kemal‘e yazdığı bir yazı 

üzerine, edebiyat öğretmeni Sırrı Bilge Bey, derste serbest Ģiirle vezinli Ģiir hakkında bir 

tartıĢma açar. Sınıfta birçok kiĢi Yahya Kemal‘in etkisiyle serbest Ģiiri kabullenmez. Kemal 
Akata ise söz isteyerek serbest Ģiiri Ģu Ģekilde tanımlar: ―Hocam bizim yaylalarımızda Kara 

Gölümüz var, Kara Gölde bir ovamız var, Çamur Ova derler, orada yağız atım var, yalın yağız 

atımın dizgini yok. Öyle bir yalın ki, ben o yalın ata ensesindeki yelesinden tutup sarılmıĢım. 

Yağız atım Çamur Ova‘da dilediği gibi, keyfince sağa sola koĢuyor, dolaĢıyor. Yağız At 

keyifli, çıplak atın sırtına binen binici keyifli. ĠĢte serbest Ģiir budur.‖ diyerek serbest Ģiirin 

yanında yer alırken bugüne kadar da bütün kalbiyle müdafaa eder ve genç kuĢakların önünü 
açar. 
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2. Hayatında var olan veya kendisinde iz bırakmıĢ bazı 

Ģahsiyetler için yazılmıĢ Ģiirler. 

3. Halk edebiyatı içerisinde değerlendirilebilecek Ģiirler.  

4. Allah sevgisi ile yazılmıĢ, tasavvufi Ģiirler. 

Sivas Lisesi‘nde baĢlayan Ģiir macerası uzun bir yol kat eder. 

Akata‘nın asıl kendisini bulması Ordu‘nun köylerini ve tabiatını adım 

adım gezip dolaĢtığı yıllara rastlar.  Bu yıllarda halkını yakından tanıma 

fırsatı bulur. Sosyal çözülmelere Ģahit olur. Bir siyasetçi ve Ģair olarak 

bu sıkıntıları dile getirmeye çalıĢır. ġiirinin gerçek sesini de bu Ģekilde 

bulmuĢ olur. 

ġair Ģiirlerinde kelimeleri özel olarak seçmemektedir. ġiir onda 

bütün halinde gelir. Özel bir çabası yoktur. Beklemek onu yorar. Ona 

göre Ģiir, ruhtan akan bir Ģelale, bir ırmak ve bir çağlayandır. Bazen 

ilhamdır. Ġlham da iĢte o çağlayanın ta kedisidir. Bir anda gelir ve 

geldiği Ģekilde dizeye geçer. ġiir doğduğu gibi olmalıdır. 

Nihal Atsız‘ın etkisiyle serbest Ģiir anlayıĢını benimseyen 

Akata, ritmi daha çok iç ahenkle sağlamaya çalıĢır. Bunun için zaman 

zaman çeĢitli kafiyelere de baĢvurur. Yarım, tam, zengin ve tunç kafiye 

kullanımı dikkatleri çeker. Hece ölçüsü ile yazdığı Ģiirlerinde, a a x a; a 

x a x gibi daha çok ilgi çeken kafiye Ģemalarını kullanır. Bu tür Ģiirlerde 

ise, genellikle, hecenin;  4+7= 11, 6+5= 11, 4+4+3= 11‘li kalıplarını 

kullanır.    

Dili iyi kullanan Akata, gayet sade ve anlaĢılır bir üslûba 

sahiptir. Ancak, yer yer yetiĢme çağından kaynaklanan bir kısım Arapça 

ve Farsça kelimelere de rastlanır. Bu durum abartıldığı zaman anlatımda 

açıklığı ve anlaĢılırlığı zorlaĢtırabilecek bir hal alabilmektedir. 

ġiirlerini dört defter halinde toplayan Ģairin bugüne kadar basılı 

bir kitabı yoktur. Ancak Ģiirlerinin büyük çoğunluğu Gürses (Ordu), 

Yeniyol (Trabzon), Trübin (Ordu), Halkın Sesi (Ordu) ve Zaman 

Gazetesi ile Gülpınar mecmuasında yayınlanmıĢtır. Ayrıca, hatıralarının 

yer aldığı ―Karagöl Yazıları‖ adlı manzum eseri de Trübin Gazetesi‘nde 

tefrika edilmiĢtir. 
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YÜCE TANRIM 

Büyük Ozan dertli A.Veysel‟e. 

Halk eyledin bunca bunca güzeli 

Hem göz verdin, hem kaĢ verdin, yüz verdin. 

Dağa saldın civan boylu gazeli, 

Mevsimlere bahar verdin, güz verdin. 

 

Güzel güzel çiçeklerin açanda 

Gönül gönül sevgiler Ģad olur. 

Bu dünyadan nice kervan geçende 

Bazen Veysel, bazen Emrah yad olur. 

 

Karaca da Karacoğlan dedirttin. 

Saz çaldırıp onu Kerem eyledin. 

ġu dünyana bakan gözü kör edip, 

KarĢısına geçip Tanrım neyledin. 

 

Koca Veysel sazın çalıp coĢanda  

Gözüm gözüm yaĢ boĢalır taĢ olur 

Bahar olup kuzucuklar koĢanda 

AĢık Veysel aĢıklara baĢ olur. 

 

Telli sazım turna mısın kaz mısın? 

Koca aĢkı çekmeye sen az mısın? 

Yedisinde o kaybolan gözleri, 

MahĢere dek dile döken saz mısın? 

 

Gönül gönül gönül oldu gönüller. 

Hem sazıyla, hem sözüyle ad oldu. 

ġarkıĢla‘nın Sivrialan köyünde, 

AĢık oldu, Veysel oldu, yad oldu. 

 

AĢık Kemal, Veysel deyip söylersin 

Veysel çıktı Hak katına neylersin 

Pir-i ozan koca Veysel yanında 

Nokta mısın, virgül müsün, sen nesin? 

 

Nokta desem, nokta bile olamam. 

Virgül desem Hak yolunu bulamam. 
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Pir aĢıkın dertli sazı yanında  

Bir hiç olsam yine onsuz kalamam. 

  24 Mart 1973 

 

ANNECĠĞĠM! 

Gülsün, 

 Gül bahçelerinde; 

Bülbülsün, 

 Yuvamda benim; 

NeĢem, 

 Hayatım, 

  Senin elinde, 

Ġnan anneciğim, 

  Ömrümsün benim. 

Kundağım  

 burcu burcu 

Kokan taze hayattı, 

 Yüzün, 

 güneĢti bana, 

Ruhun  

 melek kanattı. 

 Acım, 

  acındı senin. 

BeĢiğimin baĢında 

Nöbet tuttun ömrünce 

 En tazecik yaĢında 

Nurdan göğüslerinde  

 Saklı olan 

  Hayatı 

Copur copur çerdim, 

  Dünyalardan geçerdim. 

Ninnilerin!.. 

 Benim ilk türkülerim; 

Melek dolu göklere  

ninnilerle girerim 

Ġnan, 

 anneciğim, 

  ömrümsün benim. 

   (9 Mayıs 1963) 
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HAYAL ġEHRĠ 
Bu Ģehir, 

 Bir hayal Ģehri olmalıdır. 

Mavi ufuklarında, 

 UçuĢan meleklerin. 

En güzeli,  

en tatlısı 

Kundağında uyumalıdır bu Ģehrin. 

Solumalıdır, 

 Bir uçtan bir uca asılı, 

Bebeklik 

 kundağım gibi 

   yeĢil harelerle kayalı, 

Ilıncağın; 

 Bir ucu Boztepe‘de, 

   Bir ucu Yoraz‘da. 

Ben de; 

Olmalıyım, 

  Ömürler boyu bekçisi. 

Bu güzel Ģehirde,  

  Hayal aleminin nöbetçisi ... 

Oturmalıyım, 

 YokuĢbaĢında, 

Eminem çeĢmesinin 

  çam 

   kokularının üstüne. 

Oradan  

 Sallamalıyım 

  Ilıncağı, 

Nurdan  

harelerle kaplı durmakta. 

MıĢıl 

 mıĢıl 

  uyumalıyım. 

En güzel 

 En tatlı meleği, 

Bir gelin 

 Duvağı gibi 

Salınan ılıncakta; 
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  Unutmalıyım. 

Uyutmalıyım, 

 Hayalden yapılmıĢ ılıncakta 

Olmalıyım 

 Ömürler boyu bekçisi 

Hayal 

 ġehirde bulunan, 

  Hayalden güzel meleğim, 

Hayallerle dolu 

 Hayalden nöbetçisi. 

   (30 Aralık 1964) 

 

KIBRIS DESTANI
20

 

(...) 

Emir ver, emir ver paĢam 

Ġnönünde 

 Sakaryada 

  Ġzmirde 

Düğün eder gibi düğün edelim. 

Gidelim PaĢam gidelim 

Limasol 

 Magosa 

  LefkoĢe‘ye 

Masum yavruların gittiği yere 

Gidelim anam gidelim 

Ufuk ufuk açılıp  

dertli dertli ağlayan 

ġu nazlı yavru vatan 

 Kıbrıs‘a dek gidelim. 

(...) 

Anafarta 

 Sakarya 

  Dumlupınar burada 

Kıbrıslı mücahidim 

 Mehmetçik bir arada 

                                                           
20 1964 yılında, zamanın baĢbakanına hitaben yazılan Ģiir, 1974 BarıĢ Harekatı‘ndan sonra yeni 

ilavelerle ―Kıbrıs Destanı‖ Ģekline çevrilir. Toplumda büyük bir tesir yaratır. Günlerce Kıbrıs 
radyolarında okunur. Destanın son Ģekli 1984 yılında tamamlanır. Destanın çok uzun olması 

sebebiyle ancak belli bölümlerini almakla yetindik. 
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Kıbrıs‘ın göklerinde ateĢ olduk gerildik 

Yıllar boyu paslanan  

  Kında kılıç değildik. 

Katiller ocağını 

 ġafakla bir uyardık 

Mavi ufukları biz 

 Kan kırmızı boyadık. 

(...) 

Mehmedim; 

Yerden 

 gökten 

  denizden 

ArĢa kadar yüceldi. 

Ona en tatlı gülen  

ġehadetten eceldi. 

ġehadet Ģerbetini 

  Kana kana içmiĢiz 

Kıbrıs‘ın göklerinde  

kendimizden geçmiĢiz 

(...) 

ĠĢte böyle biz mertçe, 

Bir tarih tamamladık. 

Kıbrıs zaferimizi süngüyle tamamladık. 

ġehitler evliyalar, 

Bakın saflar kurmada, 

Mehmedin zaferine sonsuz saygı duymada. 

Barbaroslar, Yavuzlar, 

  Gaziler saflar kurun. 

Türk‘ün olan Kıbrısta 

  MEHMETÇĠĞE selam durun. 

   (12 ġubat 1984)
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Güzide GÜLPINAR TARANOĞLU (28 Ocak 1922-  ): 

Taranoğlu
21

, 28 Ocak 1922 yılında Ġstanbul‘da doğdu.
22

 Balkan 

Harbi sonrası Ġstanbul‘a göçmüĢ Üsküplü bir aileye mensuptur. Babası 

Rifat Bey, Ġstanbul‘a gelerek burada kimya tahsili alır. Balkan SavaĢı 

sırasında esir düĢer. SavaĢtan bir süre sonra yapılan esir mübadelesi ile 

Ġstanbul‘a gelerek Eyüpsultan‘a yerleĢir. Aynı mahalleden Nevres 

Hanım‘la evlenir. Bu evlilikten Güzide (1922) ve Zihni (1925) dünyaya 

gelir.  

Annesi Nevres Hanım‘dır. Nevres Hanım okur-yazar olup, 

dönemine göre entelektüel bir kadındır. Genç yaĢta babasını kaybeden 

Güzide‘nin okuması ve yetiĢmesinde önemli bir etkisi olur.   

Rifat Bey, Ġstanbul‘da ezcacılık yaparak geçimini sağlamaya 

çalıĢır. Yeni ilaçlar bulmak üzere, Ilgın‘a (Konya) gider. Rıfat Bey,  dört 

lisan bilen aydın bir insandır. Ġlçe kaymakamının arzusuyla evinde 

ücretsiz Yeni Türkçe kursları verir. Güzide de okuma-yazmayı bu 

kurslarda öğrenir. Ardından 1928 yılında ilk tahsiline baĢlar.  

Aile 1933 yılında Rıfat Bey‘in ölmesi nedeniyle Ġstanbul‘a geri 

döner. Güzide eğitimine Ġstanbul Kız Lisesi‘nde devam eder. Liseden 

mezun olduktan sonra, Emlak Eytam Bankası‘nın ikraz servisinde 

çalıĢmaya baĢlar.
23

 Bu sırada henüz Tıp Fakültesi birinci sınıfta okuyan 

Bilal Taranoğlu‘yla tanıĢır.
24

 Çok kısa bir süre içerisinde yıldırım nikâhı 

ile evlenir. (24 Haziran 1940).  Bu evlilikten Osman ġanser (1945), 

AyĢe Serpil (1946) ve Ender Sevil (1950) dünyaya gelir.  

 Bilal Bey okuldan mezun olduktan sonra memleketi Ordu‘ya 

tayin olur. Bir süre PerĢembe‘de görev yaptıktan sonra, yedek subay 

olarak askerlik görevini yaptığı BaĢkale‘ye (Van) gider. (1948) 

Askerden sonra EleĢkirt (Ağrı, 1949), ÇarĢamba (1950-52), Gölköy 

(Ordu, 1952-55) ve Samsun‘da (1956-58) görev yapar. 1958 yılında 

Giresun Sağlık Müdürlüğü‘ne tayin edilir. 1960 ihtilalinden sonra bir 

                                                           
21 Taranoğlu aslen Ġstanbullu olmasına rağmen evliliği sebebiyle Ordu/Gülyalı nüfusuna 

kayıtlıdır. Bu sebeple Ordulu ġairler kapsamında kendisini de değerlendirmeyi uygun bulduk. 
22 Nüfus kaydına göre 15 Kanun-i sani 1338 / 28 Ocak 1920 doğumludur. Ancak gerçek 

doğumu 28 Ocak 1922‘dir. 
23 Bugünkü adıyla Emlak Bankasının adıdır. Ġkraz servisi ise, varlık vergisini takip eden 

servisin adıdır. 
24 Bilal Taranoğlu‘nun bu yıllarda soyadı Özer‘dir. 1958 yılında Güzide Hanım‘ın arzu ve 

destekleriyle sülalenin adı olan Taranoğlu ismi mahkeme kararıyla soyadı olarak alınmıĢtır.  
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süre Belediye Reisliğini üstlenir. 1961‘de Ankara‘ya giderek Sağlık 

Bakanlığında TeftiĢ Kurulu üyeliğinde bulunur. Bir buçuk yıl kadar 

Donatım Genel Müdürlüğü görevini de yürütür. Daha sonra TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığına getirilen Taranoğlu,  Milletvekili oluncaya kadar 

bu görevini yürütür. 1973 yılında Adalet Partisinden Ordu -birinci sıra- 

milletvekili seçilir. 1980 ihtilaline kadar iki dönem mecliste kalır.  

Bankadaki çalıĢma hayatını pek sevmeyen Taranoğlu, 

evlendikten sonra iĢinden ayrılarak bir süre çocuklarına annelik eder. 

1950‘lerden sonra bulunduğu bölgelerin okul aile birlikleri, kadınlar 

birliği, yardımseverler derneği, Kemalist Atılımcılar Birliği ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu gibi sosyal birliklerde görev alarak sürekli toplum 

yararına çalıĢır. Tahsil hayatının yarım kalması onu engelleyemez. 

Sürekli okur. Kendi kendisini yetiĢtirmeye çalıĢır. 

ġiirle tanıĢıklığı banka memuresi olarak çalıĢtığı yıllara dayanır. 

Aynı serviste Ziya Osman Saba ile birlikte çalıĢır. Yine bu yıllarda 

Yahya Kemal Beyatlı, YaĢar Nabi Nayır, Melih Cevdet Anday ve Cahit 

Sıtkı Tarancı gibi devrin önemli sanatkârlarıyla tanıĢma Ģerefine erer. 

Amatör olarak Ģiirle uğraĢtığı bu yıllarda henüz çok gençtir ve Ģiirlerini 

etrafındakilere göstermekten çekinir. Yakın dostlukları bulunan Z. 

Osman Saba -kimseye göstermemek kaydıyla- bir gün onun Ģiir defterini 

alıp inceler. ġiirlerini oldukça beğenir. Bunun üzerine ―bu duygular asla 

inkisar altına alınmaz‖ diyerek onu teĢvik eder. Buna rağmen Ģiirlerine 

1965 yılına kadar yayınlamayacaktır. 

 Taranoğlu yayın hayatına Ankara‘ya yerleĢtikten sonra baĢlar. 

Oldukça sıkılgan olan Ģair, 1965 yılında eĢinin ve çevresindekilerin 

desteğiyle Ģiirlerini yayınlamaya baĢlar. Ġlk Ģiirleri Hayat ve Yeni Dünya 

mecmualarında yayınlanır. 1969 yılında Yeni Tanin gazetesinde -her 

hafta tam sayfa olarak- sanat sayfası düzenlemeye baĢlar. Bunu 1970 

yılında Zafer Gazetesi‘ndeki ―Kadın Kalemiyle‖ baĢlıklı köĢe yazıları 

takip eder.  

1968 yılında Ġstanbul‘da Divan Oteli‘ndeki bir davette Faruk 

Nafiz Çamlıbel ile tanıĢır. Çamlıbel, Taranoğlu‘nun Ģiirlerini çok 

beğenir ve kendisine “Sultan Şaire” unvanını verir. Hece vezninden 

vazgeçmemesini öğütler.  

1974 yılında Memleket, Bursa, Haber, Bizim Anadolu, Hür 

Anadolu, BaĢkent, Dünya, Gündem, Rize, Tokat, Kayseri, Hakimiyet, 



20  |  S a l i h  O k u m u Ģ   

 

 

Ordu GüneĢ, Ordu‘nun Sesi, Türkiye Tribün, Mücadele, Ġki Nisan, Son 

Havadis, Tasvir, Halkın Sesi, Yoz-Koop, 6 Eylül, Zafer, Haber gibi 

gazetelerde ve Sesimiz, Eflatun, Bahçe, Hisar, Türkiye, Güvercin, Çaba, 

Çocuk ve Yuva, Yeni Adam, Turizm, Günün Kadını, Ajans Türk gibi 

dergilerde ve mahalli gazetelerde yayımlanan 68 parça Ģiirini Türkiye‘de 

ilk defa etamin bezi, masa örtüleri, çay takımları ve kırlentlerin üzerine 

iĢleyerek Ankara‘da bir sergi açar. Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 

yararına yapılan serginin açılıĢı, Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın Etem 

Ayan PaĢa tarafından yapılır.  

Halide Nusret Zorlutuna ve Arif Nihat Asya ile dostluğunu 

perçinleĢtirir. 1976 yılının mayıs ayında kendi kızlık soyadını vermiĢ 

olduğu ―Gülpınar‖ dergisini yayımlamaya baĢlar. 1978 yılında Ģiirlerini 

yine etaminler üzerine iĢleyerek ikinci Ģiir sergisini açar. Taranoğlu aynı 

zamanda biri Kemalist Atılım Birliğince düzenlenen ve Atatürk 

Ģiirlerinden oluĢan iki karma sergiye de iĢtirak eder.1979 yılında bu defa 

ülkenin dört bir yanındaki Ģair ve yazarların onun için yazdıklarından ve 

Ģiirlerinin toplanmasından oluĢmuĢ ―Gönül Tahtında Güzide‖ adlı eser 

yayımlanır. Ayrıca Taranoğlu çok zengin bir yazılı ve görsel arĢive 

sahiptir. 

Toprak kadar verimli olan Taranoğlu, Gülpınar Ana, Cici Ana, 

Bayrak Ana ve Toprak Ana gibi unvanlarla da anılır. Evinde, Arif Nihat 

Asya, Halide Nusret Zorlutuna, Enver Tuncalp, Necmettin Esin, Fethi 

Gözler ve CoĢkun Ertepınar gibi değerli üstadlar için, onurlarına 

toplantılar düzenler. Ayrıca Ankara‘da ikamet eden ―Hanım ġairler‖i de 

bir araya getirmek için çeĢitli organizasyonlar yapar.   

Taranoğlu‘nun yüzden fazla eseri bestelenir. Bestelenen ilk 

eseri, ―Hani Beraber Gidecektik‖ isimli Ģiiridir. ġiir, Ġsmet Nedim 

tarafından bestelenerek ġükran Özer tarafından plağa okunmuĢtur. 

Bestelenen eserlerinden 43 tanesi TRT repertuarına alınmıĢtır. Bunların 

arasında; Tadı Yok Sensiz Geçen Ne Baharın Ne Yazın (Muzaffer 

Ġlkar), Kanımda Kıvılcım (Osman BabuĢçu), Bu Gökler Sevenler Ġçin 

(Güler), Hasretin Azabını GeliĢinle Atıver ve HoĢ Geldin Gurbetçim 

gibi çok tanınmıĢ besteler yer almaktadır. Bestelenen Ģiirlerinin ortak 

özelliği Ferhat ile Mecnun, Leyla ve ġirin misali sevdadır. Sevdiğini her 

yerde arar ve aradığı her yerde onu bulmak, onu yaĢamak ister.  

 Serbest ve Hece vezni ile yazdığı Ģiirleriyle Güzide Gülpınar 

Taranoğlu Cumhuriyet dönemi kadın Ģairleri arasında milli duyguları da 
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en iyi iĢleyenlerdendir. O gerçek bir Anadolu sevdalısıdır. ġiirleri 

Anadolu genç kızlarının, Anadolu kadınlarının türküsüdür. AĢk ve 

hasret temalarını Ģiirlerine sıkça iĢlemiĢtir. Atatürk, Ġzmir, kadın, çocuk, 

gurbet, hikmet ve tasavvufi konular, Yunus Emre sevgisi Ģiirlerinde 

iĢlediği diğer konulardır. O aynı zamanda gerçek bir Atatürkçü, 

Atatürk‘ün izinde bir Türk kadınıdır. 

Taranoğlu, Ģiirin ödevi insanların hayatını daha dolu, daha 

renkli, daha gerçekçi ve daha düĢündürücü yapmaktır derken,  Ģiirin 

insanları evrenin sırları peĢinde koĢturduğunu söyler. Ona göre Ģiir, 

Allah‘ı, aĢkı, güzeli, hayatı ve hatta ölümü daha doğru daha anlamlı bir 

Ģekilde görmeyi ve kalplerdeki isteklerin kendisine bir hedef bulmasını 

sağlar. 

 Bir arayıĢ içerisinde olduğu gözlenen gençlik yıllarında aĢk, 

hasret, ümit, yürek, dünya, gibi konuları iĢlerken, bazı buluĢlarla kendini 

ifade etmeye çalıĢtığı çıraklık dönemlerinde ise, ölüm ve tefekkür 

konularını iĢler. BiliĢ çağı diye ifade edebileceğimiz Olgunluk 

döneminde ise, daha önceki dönemlerde iĢlediği konuların detayına iner. 

Ustalık devrinde kendi deyimiyle huzur çağını yakalar. Sevgi-saygı-ilgi 

üçlüsünün verdiği güç-bilinç-akıl ve iman‘ın verdiği dirençle huzur, 

güven ve mutluluk Ģiirleri yazar. Bu dönemde artık en olgun 

meyvelerini vermeye baĢlar. Kendisini seven hayranlarına ―içten 

dostluk, içten düĢünce ve içten mısralar‖ sunar.  

ESERLERĠ:  

ġiir 

Merhaba Dostum (1967),   

Mutlu Acı (1968),  

Tozpembe ( 1969),  

Ġnsanlar Mutlu YaĢasın (1972),   

Ve Mutluluk Çiçek Açar (1975),   

Diyorum Ki (1976),   

Huzur Çağı (1981),  

Umutlar Canda Çiçek  (1984),   

AĢk Yıllara Yenilmez (1989),  

Can Parçamız Çocuklar (1993), 

 ġiiristanda Hecelerin Dili (1997),  

Bir Dalda Bin Çiçek (1997).  

Deneme: 

―Selamlarım‖ (Düz Yazılar) (1996) 
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GECELER
25

  
Ufukta kaybolurken güneĢin turuncusu 

Bir dertli dalgalanır enginlerde mavi su 

Seyre dalan gözlere çöker gece buğusu 

Gönüllerde bir telaĢ, gizli hasret duygusu... 

 

Gecenin iniĢini gözler, sanki bu allar 

Köpüklü dalgalarda kıpır kıpır hayaller 

Giden gün, gelen gece elele gözgözedir 

Aydınlıkla karanlık bir anda dizdizedir.   

 

Kalpler geceler boyu çırpınır hisli hisli 

Hepsinde aĢk ateĢi, hepsinde sırlar gizli 

Gecelere katlanır, geceler boyu susar  

Gecelerde bir baĢka duygu ve heyecan var 

 

Ah bu geceler boyu seven, gülen, ağlayan 

Bütün umutlarını gecelere bağlayan 

Geceler perde perde derde, sevinçe iner 

Gecelerin içinde sırlar dörtyana siner... 

 

ZAMAN YÜRÜYOR DURMAKSIZIN 
Sevgiler hicazın tahtında, 

Acılar hüzzama sığınmıĢ 

Sazların tellerinde, 

CoĢkunun yoluna akmakta zaman. 

Bir neĢe ki orta yerde tarifsiz 

Bir neĢe ki rakipsiz 

Sevginin mihverinde raksediyor duygular 

Ellerde kadeh, dillerde Ģarkı 

Manada mutluluk var... 

 

Zamanlar yürüyor durmadan 

Günün ıĢıklarında parçalanıyor sevinçler 

Gecenin sırrı siniyor saçaklara 

Dudaklarda hayat kavgasına besmele 

                                                           
 
25 Burada yer alan Ģiirler, ―AĢk Yıllara Yenilmez‖, Üçbilek Matbaası, Ankara 1989 adlı 

kitaptan alınmıĢtır. 
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Sabahın aydınlığı saçılsın hele 

Dalacak yine insanlar ömür denen tünele... 

 

UZAKTA HAZ YAġANMAZ 

Gün batımı al-al gruplar 

Bakan göze zevk yerine yaĢ toplar 

Canı hüzün-duyguları gam kaplar 

Zaman susar-hayal susar-dil susar. 

 

Gurbetele yol almıĢsa duygular 

Hasret diye acı veren bir his var 

Canevini tutuĢturur ve yakar 

Duygu susar-kaygı susar-yel susar... 

 

Kırar hasret gönüldeki hevesi 

Duruverir aĢkın tatlı can sesi 

Kurur –solar gönlün sevgi bahçesi 

Dallar solar-yaprak solar-gül solar. 

 

Sevgiliden uzak haz yaĢanmaz 

Hüzün ile neĢe birlik taĢınmaz 

Gönülleri kıĢ kavurur, gelmez yaz 

Mavi solar-pembe solar-al solar... 

 

HAYAT TRENĠ 

Ne de çabucak geçip gidiyor ellerimizden 

Mutluyum dediğimiz güzel saatler 

Sıcak birĢeyler koparıp içimizden 

Bizi geçmiĢlere kenetler. 

Titreyen heyecanlarda 

Huzur susamıĢlığımıza bir yudum su gibi 

Türkü, Ģarkı, ağıtlar var sesinde 

Beklemenin yorgunluğunda kalpler 

Bir gölge gibi sokulur içimize ümitler 

O zaman dünya daha bir hızlı döner 

Zaman ağacına asılan sarı fener 

Rüzgârdan, yağmurdan saklayabildiğince ıĢıklarını 

Yürütür titrek adımlarda bizi geleceklere  

Yanan mumda güç kalmaz gün gelir 
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Ve fener o anda söner... 

 

HER BEBEK GÜLÜġÜNDE 
Her bebek çığlığında bir gelecek görürüm 

Hayat bahçelerinde renk renk çiçek görürüm 

ÇelikleĢir gözümde minicik yumuk eller 

O ellerde hayatı yükselecek görürüm... 

 

Her bebek gülüĢünde mana vardır, can vardır 

Buram buram dağılan sıcak heyecan vardır 

Ġçimizde titreyen kutsal duygu onlardır 

Onlarla gelecekler hep gülecek görürüm... 

 

Her bebekten bir ümit dağılır çevremizde 

Yarınların huzuru karıĢır sevgimize 

Gerek var mı, bilmem ki, bundan baĢka tek söze 

Onlarla gelecekler yükselecek görürü
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Abdülvahap BĠLGĠN (1 Mart 1923-25 Ağustos 1998): 

ġair. 1 Mart 1923‘te Ordu‘nun, Saray Mahallesi‘nde doğdu. 9 

çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Babası hoca ve hafız Ahmet Ġlhami 

Bilgin; annesi ise redif taburu yüzbaĢılarından Hacı ġakir Efendi‘nin 

kızı hafız Fatma Hanım‘dır. 

Ġlkokulu Ordu‘da ĠsmetpaĢa Okulu‘nda okur. Bu ilde baĢladığı 

ortaokulu Ġstanbul‘un Üsküdar semtinde PaĢakapısı Okulu‘nda bitirir. 

Annesinin evden ayrı kalmasını istememesi yüzünden tahsiline devam 

edemez. Fakat sürekli okuyarak kendini geliĢtirir. Okuma alıĢkanlığını 

kazanmasında, medrese eğitimi almıĢ olan babasının etkisi büyüktür. 

Babası Ahmet Ġlhami Bilgin‘in kitapları halen Ordu Halk 

Kütüphanesi‘nde bulunmaktadır. 

Askerliğini Ġstanbul ve Ġskenderun‘da deniz eri olarak üç yılda 

tamamlar. Askerlik, özellikle denizcilik Ģair için çok önemlidir. Bu 

kuruma büyük bir hayranlık besler. Bu sebeple Bahriyeli bir fotoğrafını 

sürekli yanında taĢır. 

1945 yılında devlet memuru olan Abdülvahap Bilgin, altı ay 

Orman ĠĢletmesi‘nde çalıĢtıktan sonra icra memuru olarak Rize‘ye 

atanır. Burada üç yıl görev yapar. Daha sonra aynı görevle yirmi yıl 

kalacağı Çorum‘a gider. Bu ildeki görevi sırasında, ilkokul öğretmeni 

olan eĢi Fatma Hanım ile tanıĢır. Çorum‘dan sonra dört yıl Ġznik‘te ve 

altı yıl Tekirdağ‘da görev yapan Bilgin, emekli olunca eĢi ile birlikte 

Ġstanbul‘a yerleĢir. Abdülvahap Bilgin‘in Fatma Hanım‘la olan 

birlikteliğinden, Nur ve Vuslat isimli iki kızı vardır.  

ġair, doğayı, denizi (özellikle Karadeniz) ve seyahat etmeyi çok 

sever. Kara ve deniz avcılığı ile saz çalmak onun en büyük 

zevklerindendir. 

Birçok sanatçıyla arkadaĢlığı olan Bilgin‘in en yakınındaki 

isimler Ümit Tokcan ve Kamil Sönmez‘dir. Kamil Sönmez, Ģairin ―Yine 

YeĢerdi Fındık Dalları‖
26

 adlı türküsünü seslendirmiĢtir. Ümit Tokcan‘la 

ise arkadaĢlığın dıĢında akrabalığı da söz konusudur. 

                                                           
26 ―Yine YeĢerdi Fındık Dalları‖adlı türkünün yazarı ve bestecisidir. Çok uğraĢmasına rağmen 
bunu resmi olarak belgeleyememiĢtir. Ancak yakın çevresinde ve Ordu yöresinde, türkünün 

Bilgin‘e ait olduğu bilinmektedir. 
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Çevresinde neĢeli, yardımsever ve nüktedan kiĢiliğiyle bilinen 

Bilgin, 25 Ağustos 1998 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı yüzünden 

Ankara‘da hayatını kaybetmiĢtir. Vasiyeti üzerine kabri çok sevdiği 

Çorum iline yapılmıĢtır. 

Abdülvahap Bilgin‘in Ģiir ve sanata ilgisi ortaokul yıllarında 

baĢlar. Bu yönelmede öğretmeni Sıtkı Can‘ın ve müzik ile bir hayli ilgili 

olan ailesinin etkisi büyüktür. 

Bilgin için Ģiir, kelimelerin musiki ile süslenerek duyguları dile 

getirmesidir. ġairin görevi ise kelimeleri süslemek ve ahengi doğru 

Ģekillendirmektir. ġaire göre, kendisine Ģiir yazdırabilecek her olgu bir 

ilhamdır. Hasreti, annesi, eĢi, vatanı, inancı, etkilendiği toplumsal 

olaylar... Kısacası kelimelerle Ģekillendirebileceği her Ģey onun için 

ilham kaynağı olabilir. 

Abdülvahap Bilgin‘in yüzden fazla Ģiiri vardır. ġiirlerinin 

birçoğu Çorum‘da çıkan ―GüneĢ, Hüryol‖ ve Ġznik‘te çıkan ―Ġznik Sesi‖ 

gibi yerel gazetelerde yayınlanmıĢtır. 

Bilgin‘in elli dokuz (59) Ģiirini içeren “Tabya Başında 
Şiirlerim” adlı bir Ģiir kitabı mevcuttur. Bunun dıĢında tüm Ģiirlerini 

içeren bir kitap basılmamıĢtır. 

Bilgin, hemen hemen bütün Ģiirlerinde halkın kullandığı milli 

dili ve hece veznini tercih etmiĢtir. Onun için dil ve sanat, sadece 

kendini topluma anlatabilmesi için birer vasıtadır. Oldukça yalın ve 

akıcı bir anlatıma sahiptir. Ancak Ģiirlerinde belli konular dıĢına 

çıkmayan Ģairin, muhteva olarak dar bir alana sıkıĢtığı görülmektedir. 

Bilgin, vatan temini Atatürk ve ordu ile Ģekillendirerek 

iĢlemiĢtir. Atatürk‘e ve orduya büyük bir hayranlık duyar. Vatan Ģairin 

her Ģeyidir. Sahip olunan bu büyük mirası bırakanlar, hürriyetin fatihleri 

onun için tek kılavuzdur. 

Bilgin, aile temini iĢlediği Ģiirlerinde annesine, eĢine, 

çocuklarına ve torunlarına yer vermiĢtir. Annesinin ve eĢinin, Ģiirlerinde 

yoğun olarak iĢlendiğini görüyoruz. ġair,  sevgili temini genelde ayrılığı 

konu alarak iĢlemiĢtir. Ayrılık acısı çeken Bilgin, bu derdine derman 

aramaktadır. ġair, kavuĢma hayali ile yanmaktadır.  

Halk Ģairi AĢık Veysel‘in hastalığı Bilgin‘i çok derinden 

etkilemiĢtir. 
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Abdülvahap Bilgin‘in Ģiirlerinin çoğu dörtlüklerle kaleme alınmıĢtır. 

Bunun yanı sıra beĢlileri, beyitlerle yazılmıĢ Ģiirleri ve serbest tarzda 

Ģiirleri de mevcuttur.  

―Hayat‖, ―Köyde Gece‖,  ―Karadeniz‘e Hasret‖, ―AnıĢ‖, ―Yarin 

Hasreti‖, ―Akamaz Oldum‖, ―Anneciğim‖, ―Havacı Genç‖ gibi Ģiirleri 

dörtlükler halinde yazılmıĢ Ģiirleri arasındadır. Beyitlerle yazılmıĢ 

Ģiirleri arasında; ―Orta Direk‖, ―Dünyadaki Saltanat‖, ―Lime lime‖, 

―Ġstanbul‘a Hasret‖,‖Hayal‖,‖Gazel‖ gibi Ģiirlerini sayabiliriz. ―Yeni 

Yıla Girerken ―, ―Ordu Koyunda‖ , ―Gençliğe Veda‖ , ―Anne‖  beĢlilerle 

yazılmıĢ Ģiirlerine örnek teĢkil ederken; ―Anama‖, ―Çocuklarım‖, 

―Zaman‖ gibi Ģiirleri de serbest tarzda yazılmıĢ Ģiirlerine örnektir. 

ġiirlerinin büyük bir çoğunluğunu hece vezni ile yazan Ģair, 

genellikle hecenin 7‘li, 8‘li, 11‘li ve 14‘lü kalıplarını kullanır. ġair, 

Ģiirlerinde tam kafiye, yarım kafiye, zengin kafiye, tunç kafiye ve cinaslı 

kafiye olmak üzere tüm kafiye çeĢitlerini kullanır: 

ġairin beyitlerle yazılmıĢ Ģiirlerinde aruz vezni kullanılmamakla 

beraber, kafiye örgüsü ―aa, bb, cc, dd‖ ve ―aa, ba, ca, da‖  Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir; Abdülvahap Bilgin‘in en sık kullandığı kafiye örgüsü; 

―a b a b    c c c b     d d d b...‖ Ģeklindedir. Dörtlüklerinde ise bunların 

dıĢında daha farklı kafiye örgülerini de kullanır.  

Eserleri: 

Tabya BaĢında ġiirlerim (?) 
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ATATÜRK’E 
GüneĢ bile kaybetti eski parlaklığını  

                Sen gideli dünyadan ATAM ebediyete  

                Göçürdü sanki FELEK Himalaya dağını 

                Seni karĢıladılar Fatih Tanrıkurt Mete 

 

                ġehitlerden bir ordu kurda çık arĢa kadar  

   Zaptet boyun eğsinler zaptet GüneĢi Ay‘ı  

   Sana ve milletine bu koca dünya çok dar 

   Zaptet ATAM Zülhali Merihi ve fezayı 

 

Cismin Rasattepe‘de ruhun göklerde ATAM 

Bizim güneĢimizsin bize ıĢık saçansın 

Büyük ismin bu yurtta deva her derde ATAM 

Bize zaferle dolu eĢsiz yolu açansın 

 

Yirmi beĢ milyon kitle izinde tek bir insan 

Hürriyet parolası adın dillerimizde 

Verdiğin hürriyeti boğamaz ölüm ve kan 

Yürüyoruz durmadan açtığın nurlu izde 

               

YAMAN TÜRK 
Bilirler Mehmetçiğin sillesini yiyenler 

Yüzün geri dönerek durmadan kaçmasını 

Buyursunlar ne olmuĢ Türk milleti diyenler 

Öğretiriz onlara Ģan yolu açmasını 

 

Oymağımız Bozkurttur Orta Asya‘dan geldik 

Avrupaya akıpta orda at koĢtururken  

Nice kralların biz bağırlarını deldik 

Allah deyip askeri cenk ile coĢtururken  

 

Canlatırız maziye karıĢmıĢ günlerimiz 

Yeniden bin bir türlü harika yaratarak 

Alırız atamızın aldığı ünleri biz 

DüĢmanların bahtını bir daha karartarak  
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ANNE 
Benliğim için için hasretle yandı Anne 

Gözlerim uzaktaki seraba kandı Anne 

Dudağım hatıranı hicranla andı Anne 

Ayrılık bir sisli yol görünmüyor ileri 

Muhayyilemde kaldı yüzünün çizgileri 

 

BeĢiğimin dibine baharımı sererek 

ġefkatli kollarını üzerime gererek 

Büyüttün beni anne, gençliğini vererek. 

Oğul hasreti varmıĢ senin alınyazında, 

Duanı bekliyorum beĢ vakit namazında. 

                              

GAZEL 
Terketme beni güzel sana bağlandı gönül 

AĢkınla ateĢlendi yandı dağlandı gönül 

 

Kalbim hicranla yasla ağlayıp çırpınarak 

Seni bir mecnun gibi aradı andı gönül 

 

Gece mehtapla kırla seviĢen iki kalptik 

O güzel hatıranla ağladı yandı gönül 

 

ġimdi mazi kapkara bir kâbusa gömüldü 

O Abdülvahab‘ına bir tek dermandı gönül 

         

YALVARIġ 
YetiĢir bu ızdırap yetiĢir artık canan 

Kıyma baharıma sen solmasın bende ümit 

Ölsem de bir garibim bulunmaz içten yana 

Kıyma baharıma sen solmasın bende ümit 

 

Ne olur acı bana zalim olma bu kadar  

AĢkı ölüme mahkum görmekten acı ne var 

Görür gibiyim Ģimdi kapkaranlık bir mezar 

Kıyma baharıma sen solmasın bende ümit 

 

Mahrum etme gülmekten alayım hayattan tat 

Bu güzellik asla bağdaĢamaz bu inat 
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Diye avunuyorum hemen her gün her saat 

Kıyma baharıma sen solmasın bende ümit 

 

Tek bir tebessümüne hayatımı vereyim 

Kısa bir anda olsa vuslatına ereyim 

Kalbimi parçalayıp ayağına sereyim 

Kıyma baharıma sen solmasın bende ümit 

                             

AġIKLAR DERGAHI 
Sakiler Ģarabı taĢıya dursun  

Bitmesin bu hengam sabaha kadar  

Mezemiz o güzel dudaktan olsun 

Bitmesin bu hengam sabaha kadar 

 

Açılsın kalplerden kalplere yollar 

Yaksın içimizi dökülen korlar 

Dolansın boyundan boyuna kollar 

Bitmesin bu hengam sabaha kadar 

 

Sazlar için için inlesin dursun 

AĢklar gönüllerde varsın kudursun 

Nazlılar definin bağrına vursun 

Bitmesin bu hengam sabaha kadar 

 

BĠLGĠN‘de çağladı coĢtu bu gece 

Gönülden gönüle uçtu bu gece 

Kollarda uyumak hoĢtu bu gece 

Bitmesin bu hengam sabaha kadar 

           

YARĠN HASRETĠ 
Gurbet acısı ile bağrım yanıyor 

Onu bir kez olsun göremedim ah 

Yarin hasreti ile kalbim yanıyor 

Onu bir kez olsun göremedim ah 

 

Dumanlı dağların ardında kaldı 

Yaradan onu da elimden aldı 

Gözlerim hayalden hayale daldı 

Onu bir kez olsun göremedim ah 
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Geçitsiz dağları aĢsam da gelsem 

AĢkın ateĢi ile coĢsamda gelsem 

Yari görmek için koĢsamda gelsem 

Onu bir kez olsun göremedim ah 

 

Kimse feryadımı dinlemez oldu 

Bağlamamın sesi kalbime doldu 

Bu ses beni yare götüren yoldu 

Onu bir kez olsun göremedim ah 

                  

GÖNÜL 

Gönül aĢkın denizine dalalı 

Bu sevdadan murat alıp gülmedim 

Isdırap ve elem ile dolalı 

Sürüm sürüm süründün de ölmedin 

 

Henüz bahar içindeyken hayatın 

ġimdi döndü kıĢa girdi baharım 

Gelir diye beklerken saatim 

Gönül yine vuslatına ermedim 

 

BaĢkasının gülü açar geliĢir 

Adil Felek bana neden eliĢir. 

Hayat bu ya renkten renge değiĢir 

Bu sevdadan bana bir zevk vermedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

Mehmed ÇAVUġOĞLU (1935-1987): 

ġair, yazar, akademisyen. ÇavuĢoğlu, 15 Ocak 1935 yılında 

Ordu ilinin PerĢembe ilçesine bağlı Saray köyünde dünyaya geldi. 

Babası bir ilkokul öğretmeni, annesi ev hanımıdır. Babasının öğretmen 

olması nedeniyle çok küçük yaĢta okuma ve yazma öğrenir. Ġlkokulu 

köyünde, ortaokulu Ordu‘da, lise öğrenimini HaydarpaĢa Lisesi‘nde 

(Ġstanbul) yapar. ÇavuĢoğlu daha ortaokul sıralarında edebiyata ilgi 

duymaya baĢlar, hemen hemen o yaĢtaki bütün gençlerin yaptığı gibi 

manzumeler karalamaya baĢlar. Lise öğrenimini bitirdikten sonra 

babasının isteğiyle Hukuk Fakültesi‘ne kaydolur, ancak yarıda bırakarak 

Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesine geçer. Lisans eğitimi tamamladıktan sonra 

―Eski Edebiyat Kürsüsü‖nde Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan‘ın asistanı olur. 

Böylece ―O‘nun rahle-i tedrisinden geçme ve ondan feyz alma Ģerefine 

nail olanlar‖ arasına katılır. Divan Edebiyatı alanının en büyük 

otoritelerinden biri olarak kabul edilen Tarlan‘ın yolundan gider ve bu 

meĢakkatli alanı kendine meslek, hatta tutku edinir. Tarlan‘dan sonra bu 

alanın en büyük otoritesi haline gelir. Bize ait bir Ģey değilmiĢ gibi 

horlanan Divan Edebiyatı‘nı, tekrar bize ait bir alan haline getirmek için 

uğraĢ verir.  

Mehmed ÇavuĢoğlu, kısa fakat üretken bir hayat yaĢamıĢtır. 

Birbirinden değerli pek çok eser meydana getirir ve bunları bilim 

dünyasının hizmetine amade kılar. Türk edebiyatı açısından çok önemli 

olan Yahya Bey, Necati Bey, Amri, Vâsfi gibi divan Ģairlerinin 

divanlarını günümüz Türkçesine aktarır. Bazılarının da tahlilini yapar.  

ÇavuĢoğlu, özellikle Divan Edebiyatı alanında birbirinden 

değerli yüze yakın makale, ansiklopedi maddesi yazar. Gerek yurt içinde 

gerekse yurt dıĢında pek çok konferans verir ve sunumlar yapar.  

Ġstanbul Üniversitesi‘nden ayrılarak Mimar Sinan 

Üniversitesi‘nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‘nü kuran ÇavuĢaolu, 

bölümün kurucu baĢkanlığını da yapar. Bu üniversitedeki görevinde 

iken 11 Temmuz 1987 günü Balıkesir-Saruhanlı karayolunda geçirdiği 

bir trafik kazası neticesinde hayata çok erken yaĢta veda eder.  

Prof. Dr. Mehmed ÇavuĢoğlu‘nun ölümü, toplumun her 

kesiminde derin bir üzüntüye neden olmuĢtur. Türk bilim, kültür, sanat 

ve edebiyat hayatının kilometre taĢlarından birinin böyle zamansız bir 

Ģekilde vefat etmesi, yeri doldurulamayacak bir boĢluk meydana getirir. 
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Bilim dünyası, böylesine değerli bir ilim adamını kaybetmenin Ģokunu 

çok uzun süre üzerinden atamaz. Ölümünden sonra hakkında çok Ģey 

yazılır ve söylenir. Yazılmaya ve söylenmeye de hala devam 

edilmektedir.  

Mehmed ÇavuĢoğlu, Divan Edebiyatı sahasında rüĢtünü ispat 

etmiĢ, bu alanın otoritelerinden biri haline gelmiĢtir. Divan Edebiyatı ile 

ilgili verdiği eserlerinin değeri de tartıĢma kabul etmez niteliktedir. 

Ancak onu sadece bu alanla sınırlamak yanlıĢ olur. Çünkü o aynı 

zamanda modern bir Ģair, hikâyeci ve eğitimcidir.  

ÇavuĢoğlu, daha ortaokul sıralarında edebiyatı sever. Hemen 

hemen her gencin yaptığı gibi o da dörtlüklerden oluĢan manzumeler 

karalamaya baĢlar. 

ÇavuĢoğlu‘nun ilk Ģiiri Ordu'da 1949–1950 yılları arasında 24 

sayı yayımlanan aylık Akobuz Gezetesi'nde ―Sarayköylü‖ mahlası ile 

yayımladığı beĢ dörtlükten oluĢan ―Benim...‖ adlı manzumesidir. Ekim 

1949'da yazıp Kasım 1949'da yayımlanan bu Ģiiri yazdığı zaman 14 

yaĢında bir lise öğrencisidir. Genç Mehmed Yıldız Akobuz'da 

yayımladığı ilk yedi Ģiirinde ―Sarayköylü‖ mahlasını kullanır, dörtlük 

ölçüsü ile halk Ģiiri tarzında yazdığı 14–15 yaĢ manzumelerini annesine, 

öğretmenine ve diğer dost ve büyüklerine ithaf eder. Akobuz'daki 

sekizinci ve dokuzuncu Ģiirlerinde ise Mehmet ÇavuĢoğlu imzasını 

kullanır. Bu iki Ģiirinden ―Ġnsan‖ baĢlıklı olanı, önceki Ģiirleri gibi 

dörtlüklerle, fakat ―Yalıda DüĢünceler‖ baĢlıklı Ģiiri üç tane on birli bent 

ile yazılmıĢtır. 

 ―Mehmet ÇavuĢoğlu‖ imzalı ve ―Sarayköylü‖, ―Çaylak‖, ―M. 

Fahreddin‖, ―M. Fahreddin Mehmetgil‖, ―Mehmed F‖. ―ÇavuĢoğlu‖ 

mahlaslı yazılar ve Ģiirler Akobuz'dan sonra Ordu'da yayımlanan 

Maytap, Gürses, Güzelordu ve Kordonboyu gibi mahallî gazetelerde 

zaman zaman yer alacaktır. YetiĢkinlik dönemlerinde yazdığı gazellerde 

ise, ―Fahrî‖ mahlasını kullanır.  

ÇavuĢoğlu‘nun yayımlanmıĢ tek manzum eseri Ulubatlı Hasan 

Destanı‘dır. Eser, 48 sayfadan müteĢekkildir. Yazarı tarafından,  babası 

Mehmed F. ÇavuĢoğlu ve Hocası Mahir Ġz‘e takdim edilir. Ayrıca; ―Bu 

destan, Kostantaniyye fatihi Mehemmed bin Murad Han ile Ulubadlı 

Hasan‘ın Ģahıslarında Kostantaniyye Ģehid ve gazilerinin mübarek 

ruhlarına ithaf olunur.‖  cümlesiyle de bütün Ġstanbul fatihlerine ithaf 
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edilir.  Esere Mahir Ġz tarafından bir ―Takriz‖ yazılmıĢtır. Eserin içinde 

18 manzum mahsul vardır. Eserin ortaya çıkıĢ hikâyesini Osman Fikri 

Sertkaya Ģöyle anlatmaktadır:  

“1950'li yılların ortalarında Vatan ve Millet 
caddelerinin yapılmaları esnasında Edirnekapı Şehitliği'nden 

nakledilmek üzere açılan yeniçeri mezarlarında daha dün 
gömülmüş gibi duran bozulmamış yeniçeri cesetlerini gören 

Çavuşoğlu çok duygulanır ve Ulubadlı Hasan Destanı
27

 adlı 

uzun manzumesini yazar ve yayımlar. Ulubadlı Hasan Destanı, 
Çavuşoğlu‟nun yayımladığı ilk ve tek şiir kitabıdır.”

28
 

Eser, manzum bir Ģekilde Ġstanbul‘un fethini ve Ulubatlı 

Hasan‘ı anlatır.   

ġiirlerinde divan ve halk Ģiirinin unsurlarını kullanan 

ÇavuĢoğlu, koĢma ve gazeli ön planda tutar. Ayrıca serbest Ģiirin 

imkânlarından da faydalanır. ġiirlerini genellikle dörtlüklerle yazar.  

ÇavuĢoğlu, Ģiirlerinde genellikle aĢk, sevgi/sevgili, serzeniĢ, 

dünyanın faniliği, dostluk, insanın iç dünyası, umut, felsefi konular, 

tabiat, milli konular, ölüm ve yaĢama sevinci temalarını iĢlemektedir.  

Ayrıca tarih düĢürme merakı vardır. Bir çok arkadaĢına ve 

hocalarına yadığı Ģiirlerde ölüm ve doğum gibi önemli tarihlere iĢaret 

eder. Ali Nihad Tarlan‘ın ölümü üzerine mezar taĢına yazılmak üzere 

düĢürdüğü manzum tarih Ģöyledir: 

―Bu mevkide yatan bir âlem-i ma‘nadır ey zair 

 Son üstadı budur Ģerh-i mütunun âlim-i Ģair 

 Bu Terlan-ı feza-yı ma‘firet yani Ali- meĢreb 

 Muvahhid ehl-i takva arif-i fillah idi nadir 

 Nihad Bey‘dir bu seksen yıllık ömründe tam altmıĢ yıl 

 Verip talim ü tedrise olurken ilmini naĢir 

 Erince ircii emri dedi Allah‘a eyvallah  

 Gelip Kırklar dedi tarih mine‘l – mahcub ile‘z- zahir‖ 

Mehmed ÇavuĢoğlu, son dönem Ģiirlerinde genellikle divan Ģiiri 

nazım Ģekillerini kullanır. Ancak Ģiirleri de müstakil bir kitap halinde 

                                                           
27 Milliyetçiler Derneği NeĢriyatı: 8; Ġstanbul 1959, 48 s. 
28 Osman Fikri Sertkaya, “Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu: Hayatı ve Eserleri” Türk Dili ve 

Edebiyatı Dergisi, XXVI, 1993, IX-XXXII.  
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basılmamıĢtır. Özellikle yurt dıĢında kaldığı zamanlar da arkadaĢlarına 

divan Ģiiri nazım Ģekilleriyle Ģiirler yazar. Uzun süre yurt dıĢında 

kaldığında vatan ve dost hasreti çeken ÇavuĢoğlu seyahatinin üçüncü 

ayında sınıf arkadaĢı Doç. Dr. Birol Emil'e Reims (Fransa) 'den bir 

manzum mektup yollar. ―Ġstifsâr-ı Hâl‖ baĢlıklı bu ikinci manzume 8 

Mart 1979 tarihini taĢır. 

Osman Fikri Sertkaya, onun Ģairliği ile ilgili Ģunları söyler: 

“(…) Hisli bir insandı. Heyecanlı bir insandı. 

Sahasında ilmî bilgisi yüksekti. Edebiyatı hem incelemiş, hem 
de yaşamıştır. Çünkü kendisi de şâirdi. Hem de iyi bir şâirdi. 

Küçük yaşlarda yazdığı ilk şiiri «Benim» halk şiirinin iptidai bir 

örneği idi. Ancak bu iptidai örnek daha sonra gelişecek, 
olgunlaşacak ve Nida Tüfekçi'ye yazdığı manzum mektuplarda 

görüldüğü gibi halk âşıklarının şiirleri seviyesine yükselecektir. 
İstifsâr-ı hâl I-II manzumeleri divan şiiri tarzında vezinli 

kafiyeli şiir örnekleri değil midir? Onun Hâşim Nezihi Bey'in 

gazelini tahmisi divan şiirindeki kabiliyetini, ustalığını çok açık 
bir şekilde gösteren bir örnektir.”

29
 

ÇavuĢoğlu, kısa ama çok üretken bir ömür yaĢar. O, hem bir 

bilim adamı, hem bir Ģair, hem de bir ediptir. Bu çok yönlü kiĢiliği onun 

değiĢik çevrelerden insanlarla iliĢkiler kurmasına vesile olur. Mehmed 

ÇavuĢoğlu sevilen, sayılan ve yaptığı çalıĢmalarla her kesimden insanın 

takdirini toplamayı baĢarmıĢ ender insanlardan birisidir. Yazdığı eserler, 

yetiĢtirdiği öğrenciler, akrabaları ve vefakâr dostları onun ―ölme‖sine 

asla müsaade etmeyeceklerdir. Ölümünün üzerinden neredeyse çeyrek 

asır geçmiĢtir ancak kalplerde bıraktığı acı hâlâ ilk günkü tazeliğini 

korumaktadır. Bilim, kültür ve sanat hayatımızda açtığı boĢluk da kolay 

kolay kapanacak cinsten değildir. 
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Ġstifsar-ı Hal 
Geldim diyar-ı kâfire ġehzade Cem gibi  

Dikdim Ģimal-i mağribe ahı âlem gibi 

 

Aslı nedir diye bana sorma bu firkatin 

Yakdım derunu nar-ı esefle Kerem gibi. 

 

Ol nesnelerle Kumkapı gözümde tütmede 

Her guĢesi hayalime bağ-ı Ġrem gibi 

 

ġiĢdim bira-yı Ġskoç ile sıtma bağladım 

Benzimse oldu sapsarı vech-i verem gibi 

 

Bir an mı var ki anmayayım Baba Caferi (Ahmet Caferoğlu) 

Men dahı sanuram üreginden geçem gibi 

 

Üstadıma efendime müĢtak u hasretim (Ali Nihad Tarlan)  

Nadir gelir bu âleme ol muhterem gibi 

 

Ol Ģârih-i mütûn-ı cedîdin huzûruna (Mehmet Kaplan) 

Bir ĢîĢe kahve Netsele ile girem gibi 

 

Hâlâ Buluç o yerde Irâk‘l- arabda mı (Sâdeddin Buluç) 

Yoksa biraz ırakta Irâk‘l- acem gibi  

 

Ben bendegân-ı bende-i Âl-i Abâdanım  (Muharrem Ergin) 

Andıkça hep Muharremi yaĢım silem gibi 

 

Yâd eyledikçe Ģerhalanır sîne Fârukeyn  (Faruk K. TimurtaĢ) 

Durur iki gözümde iki tâze nem gibi (Ömer Faruk Akün) 

  

Necmeddin ile hazret-i Üstâd nicedir (N. Hacıeminoğlu) 

Bir Ģîr-i nerre bir de gazâl- i Harem gibi (Ali Alparslan) 

 

Uygurca mı ÇavuĢça mı bilmem Ali Beyi (A. F. Katımınlıoğlu) 

Bir Ģîve ile medh edeyim MuhteĢem gibi 

 

Ol dürr-i Ģâhdâne-i Dârü‘l- edeb için (Ġnci Enginün) 

Landında bir sadef aramağa gidem gibi  
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Dadı duzu Kemâlcüğümün eyüce midir (Kemal Erslan) 

Bir görsem anı Ģap diye dutam öpem gibi 

 

Mertolcuğum asâkir-i mansûreden midir (Mertol Tulum) 

Bir görsem anı öylece bir görmesem gibi 

 

Yâd eyledikçe Osmanı dehĢetle titrerim     (O. Fikri Sertkaya) 

Asistan olmasını bana istemem gibi 

 

Bilmem ne için of çekiyor Ahmed-i imâm (Ahmet Topaloğlu) 

Bir Ģey der idi hamsi yerim gam yemem gibi 

 

Dârü‘l- hadîsi baht hadesten temizlemiĢ 

Ettim telakki bu mühimden ehem gibi  

 

Leb-teĢneyim firâk-ı vatan yakdı sînemi  

Bir Ģey hazırlayın bana sahbâ-yı Cem gibi 

 

Vâ hasretâ deyip gece gündüz figandayım 

Sabrım tükendi kalmadı dîdemde nem gibi 

 

Az kaldı rûz-ı vasla bir akĢam veyâ sabah  

Aranıza katılmağa uçup gelem gibi.  

    

Ġstifsâr-ı Hâl  
Kaldım diyar-i küfrde eĢk-i revân gibi 

Zulmetde yani çeĢme-i Hızr-ı nihân gibi 

 

Yarandan ayrı, evden uzak, dostdan garîb 

ġol ıssı mürde sakfı yıkık hânümân gibi 

 

Der-hâtır eyledikçe zamân-ı Ģetâreti 

Dil incilâ bulur hemen âyinedân gibi 

 

Ammâ ki bâzı ânını ömrün anar derim 

Geçdi efendi Ģimdi o da bir zaman gibi 

 

Üstadımı efendimi andıkça dem-be-dem  

YaĢlar sızıp gözümden akar rîsmân gibi (Ali Nihad Tarlan) 
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Gelmez cihâna bir dahi hayfâ Alî Nihâd 

Ol arsa-ı edebde alem kahraman gibi 

 

Yâ Caferoğlu, benzerine nerde rast gelir (Ahmet Caferoğlu) 

Ecrâm dönse âlemi bir kârbân gibi 

 

Hamdî Beyi, Alî Beyi, yâ Rahmeti Beyi (A. H. Tanpınar) 

Defn eyledik o âleme genc-i revân gibi (A.F.Karamanlıoğlu) 

     (ReĢit Rahmet Arat) 

 Kaplan Beyin tebessümü yâdımda dâima (Mehmet Kaplan) 

Güller güĢâde kılmada bâd-ı vezân gibi 

 

Her dem gözümde manzara-i hâl-i Farukeyn (F.K.TimurtaĢ) 

Sessiz sedasız uslu iki kûdekân gibi (Ömer Faruk Akün) 

 

Artık nasıl Muharremi özler gönül, o ki (Muharrem Ergin) 

Kıydı Yezîd elinde bana ġimriyân gibi 

 

Gezdim diyâr-ı küfrü de bir yerde görmedim 

ġeyh-i zarîf- fıtrat-ı uryâniyân gibi (Ali Alparslan) 

 

Rûyâ gibi gelir bana Necmeddinin iĢi (N. Hacıeminoğlu) 

VarmıĢ makam-ı Yûsufa bir sârbân gibi 

 

Hep söz verir de tutmayı ihmâl eder Kemal (Kemal Eraslan)  

Zannım onun ticareti topdan yalan gibi 

  

Bir çayla hatır almayı yahĢi bilür fakat 

Aç arslanın önüne konulmuĢ saman gibi 

 

Mertol diyâr-ı Ġngilizi feth kıldı mı (Mertol Tulum)  

Yoksa bükük mü boynı yasılmıĢ kemân gibi 

 

Bensiz olunca Ġncinin ahvâli Ģöyle mi    (Ġnci Enginün) 

Mecnûndan ayrı çölde kalan âhüvân gibi 

 

Zeyneb hep öyle uslu mu ammâ gözümdedir (Zeynep Kerman) 

Bir hâli var zaman ile Ģîr-i jiyân gibi 
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Hemhânesi Günay ile Mollâ-yı Nuriye  (G.Karaağaç, N.Yücel) 

Osman gelmiĢ olmalıdır armağan gibi   (O.F. Sertkaya) 

 

Bir çok hikâye nakl eder Osman emîn olun  

Nısfı haikîkat olsa da nısfı yalan gibi  

 

Nakıs kelâmı Ahmedin ammâ selâmı çok  (Ahmet Topaloğlu) 

Boldur tefekkürü hükemâ-yı Yunan gibi 

 

Artık Birol bu nameyi dürmek zamanıdır  (Birol Emil) 

Yârana muhtevayı oku dâstân gibi 

 

Bir kimsecik sorarsa nedir hâli Mehmedin 

Dersin yelin önündeki berg-i hazan gibi 

 

Hasret yakıp kavurmada hattâ Ģikeste-bâl 

Bâg-ı belâda bülbül-i nâr-âĢiyân gibi 

 

Gönlüm diler kavuĢmayı olsam da râzıyım 

Bir torbanın içindeki beĢ üstühân gibi 

 

Abdullahı Necâtı selâmdan unutmuĢum (Abdullah Uçman) 

Ahvâl-i pür-melâlime bir imtihân gibi (Necat Birinci) 

  Reims, 8 Mart 1979, PerĢembe 

 

Tahmis-Î Gazel-Ġ Hasim Nezihî Bey 

Bir nazar eylemedin hâl-i perîĢânemize  

Lebinin nuklu nasîb olmadı meyhanemize  

DüĢmedi aks-i ruhun hayf ki peymânemize 

 

BaĢka bir feyz ü safa vermeğe dilhânemize  

DüĢtü yadın yine bak hatır-ı pîranemize 

Bülbül âsâ bizi Ģam u seher efgana koyup  

  

Kıssa-i hâlimizi âleme destana koyup  

Bir de Ya'kub gibi külbe-i ahzâna koyup 

 

Unudup va'dini gittin bizi hüsrana koyup  

Zannım artık gelemezsin ne disek hanemize 
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Saçlarından yayılır âleme her türlü fiten  

KalmamıĢtır bu cihan içre mahal-i me'men  

Yanmadık hasret-i rûyunla ne can var ne de ten 

 

Böyle bir hicr-i tahassür ile yanmakta iken  

Bulunur sanma teselli dil-i dîvânemize 

 

Sadme-i berk-ı belâ savlet-i hasret dâyim  

Yâr rahm eylemiyor baht ise zâten zâlim  

Olmadık pister-i râhatte bir akĢam nâyim 

 

Öyle âlûde-i gam hasta-i hicranız kim  

Mümkün olmaz bir ıĢık bulmağa pervanemize 

 

Geçti âvân-ı peĢîmanî vü vakt efsûs  

Bana uy olma temâdi-i sitemden me'yûs  

Ne baĢ eğ dest-i edaniye ne ol damen-bûs 

  

Ne gücen tali-i nâ-sâza Nezîhî ne de küs  

YakıĢır mı bu elem meĢreb-i rindânemize 

 (Mehmed ÇavuĢoğlu, Osman Fikri Sertkaya) 

  

Nida Tüfekçi'ye Mektup 
Dostum felek kara yazmıĢ yazımı 

 Bunda silip yeni baĢtan yaz olmaz  

Kusurı olsa da dinle sözümi 

Yuvasız bülbülde yahĢi söz olmaz 

 

Bir muhâlif rûzgâr atdı buraya  

Memleketler dağlar girdi âraya  

Zaman çarkı çevrilemez geriye 

On kocaya varan karı kız olmaz 

 

Adem oğlıdur bu nedir hacimi  

ġu feleğe yetiremem gücümü  

Uzar gider göz yaĢımın sicimi  

Ne ideyim bağla olmaz çöz olmaz 

Aklımı çaldı bir frenk gelini  

Kader çalmıĢ yanağının âlını  
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Ne itdimse saramadım belini  

Irak yerden iç çekip de söz olmaz 

 

Buralarda süren karlı bir kıĢdur  

Her gün karabasan tolu bir düĢdür  

Dostlardan da haber çıkmaz ne iĢdür 

―Telgraf çek mektup yolla yaz olmaz‖. 

 

Tersine yorılur düĢü garibin  

Dâim sovuk olur aĢı garibin  

Sensiz ağlamakdur iĢi garibin  

Sen bilürsin yaĢ ağaçdan saz olmaz 

 

Ne bir sünbül kokar ne bir gül açar  

Ne bir dal kımıldar ne bir kuĢ uçar  

Gün göz açıp yumuncaya dek geçer  

Geceler uzundur sabah tez olmaz 

 

EĢsiz dostsuz sazsız sözsüzüm bî-kes  

Hiç bir Ģeye bende kalmadı heves  

Gönül der ki gayrı lafı kısa kes  

Nida'yı da bundan artık üz olmaz. 

 

Dostum ben çekdikçe uzar gider âh  

Lafı burda kesek gayrı eyvâllâh  

  

Dörd ay sonra buluĢuruz inĢâllâh  

Geçen bahar olur evvel yaz olmaz. 

Reims, 11 Mart 1979 

 

Nida Tüfekçi'ye Ġkinci Mektub 

Bir mektub yazmağa kalkdım dostuma  

Yüreğim kaleme uyar cız eder  

Gönül adındaki onmaz hastama  

Dermanı ederse telli saz eder 

  

Üstüme bulutlar çöker durmadan 

BaĢımda ĢimĢekler çakar durmadan  

Derd gözümden sel sel akar durmadan  
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Sıcak yaĢlar yüzüm üzre iz eder 

 

Geceler ömrümün ipin eğirir  

Ne yıldızlar batar ne gün ağarır  

Ekmeğimi saman ile yoğurur  

Zalim felek katığımı az eder 

 

Yıllar yılı gam kervanı yederim  

Gâh oraya gâh buraya giderim  

Bir vefasız kızdır benim kaderim  

Ara kaĢını çatar ara göz eder 

 

Yorgun gönül dert yükünü çekemez  

Bir dost bulup kapıĢma yıkamaz  

Gelinler sahibli gözüm bakamaz  

Bana ne ederse taze kız eder 

 

Yıllar geçer umut destisi dolmaz  

Dostdan mektubumun cevabı gelmez  

Kahbe felek bir gün yüzüme gülmez  

Bir dost yok araya girer raz'eyler 

 

Yıkıldı tavanım tutmaz direğim  

Bir uzun havayı ister yüreğim  

Ġstanbul ilinde kaldı merağım  

Dostum ise yüz çevirir poz eder 

 

Türküler var dostdan haber getirir  

Türküler var gam yükünü götürür  

Türküler var var aklımı yitirir  

Türküler var kara kıĢını yaz eder 

  

Uzun hava dert harmanı savurur  

Topal koĢma yüce dağı devirir  

Bir semahı yüreğimi kavurur  

Horyat yakar beni külsüz köz eder 

 

Dünyayı dolaĢdım da adım adım  

Feryadıma benzer ses bulamadım  
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Neriman yengemde kaldı umudum  

Belki ordan bana bir avaz eder 

  

Yolumda duvarlar gam denen taĢdan  

Bir haber umarım her uçan kuĢdan  

Kurtarır beni bu iniĢ yokuĢdan  

Kırklar semahıyla yolum düz eder 

 

Nida ağam bir dokunsa tellere  

Dinlemeye düĢer idim yollara  

Yozgat sürmelisi girsin allara  

Derdimi ya sıfır yahut yüz eder 

  

Deli gönül yeter gayrı az döğün  

Ġçerinde top top eridi yağın  

Durma buralarda dostuna sığın  

Bir namerd duymasın belki söz eder. 

28. VII. 1983. Konya 

 

Mevlana PeĢrevi 

Bir ânda kımıldar ağaç, toprak, su 

Kendi çemberini kırmak arzûsu 

Ġçinde, kımıldar velî insanlar 

Ve zaman bir neyin içinde donar 

Dökülür rûhlara ûlvî nağmeler 

Ġlâhî bir hazla boĢlukta döner 

Hayâle kâlplere değer hafifçe 

Bir âlem açılır gözlere ince 

Ve siyah tüllerin dökülmesinden 

Nağmeler insanı tutup elinden 

Aydınlık âleme doğru çevirir 

Oradan baĢlara bir dönme gelir 

Gönüller âlemin tesiriyle mest 

Ruhlar ürpermededir Elest 

Meclisi‘nde gibi... Gözler çevrilir 

Alah‘a bu bir tarifsiz çiledir 

Ki, rûhla bedenin boğuĢmaından 

Doğar birdenbire ve durur zaman 

Kapandığı yokluk dairesinde 
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DönüĢ, hudutsuz bir ânın içinde 

Sâkin, mütevekkil uzayıp gider 

Ġnsanın içinde ûlvî nağmeler 

Rûhu bedeninden koparmaktadır 

Bu çile, bu bitmez-tükenmez, ağır 

Bedene baĢka zevk veren bu çile 

Diner birden, rûhun kurtulmasıyle 

Binerek nağmenin kanatlarına 

Döne, döne çıkar rûh son katına 

Semânın, orada Allah‘ı bulur 

Ne düĢünce vardır orada, ne gurur 

Bir akıĢ, ezelden ebede kadar 

Ezelî bir sem‘â ile dönmekte 

Ne pervânede var ne kelebekte 

Bir baĢka dönüĢ bu, yok-oluĢ, bitiĢ 

Bir deryânın içersinde eriyiĢ 

Döne döne, bir gün aslını bulmak 

Döne döne, bir ân, birden çığ olmak 

PeĢrev değil artık, bu bir dâvettir 

BaĢka âlemlerden süzülüp gelir 

Dâvet eyler rûhu ölümsüzlüğe 

Gönül, bu dâvetin ilâhiliğle 

En büyük hazların içinde erir 

Fakat fani Ģeyler götürmektedir 

—PeĢref kesilince zaman koĢuya  

BaĢlayınca- rûhu fânî arzuya... 

  3 Kasım 1954 

 

Ġsimsiz 

Ne zaman gözümü yumsam içime 

Hayâlin uzaktan bana gülümser 

―Beni böyle ayak-üstü bekleme 

Bir akĢam rûyâna geleceğim‖ der. 

Bir akĢam ansızın gelirsin diye 

Bütün hayâlleri kovdum geriye 

Tahammülüm kalmadı beklemeye 

Hayâlini bâri geriye gönder. 

   15 Mart 1954 
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Luna Rossa  
Zaman karanlık koridorlarda 

En-deli raksına baĢlamaktadır 

Gözlerim uzak ve soluk yıldızlarda 

Bu Ģair yıldızlar ötesi bir âlemde kaderini yaĢamaktadır 

Nisan yağmurlarına açılan bir kapıdan 

Kaldırımlarda vurulup-düĢmüĢ ıĢıkların parıltısını gördüm 

Bu sokaklar doğuya doğru uzayıp gider 

Luna Rossa geceye karıĢmaktadır camlardan 

Bir rüzgâr Luna Rossa‘yı üflemektedir 

Bir geminin yelkenlerine 

Bu yelken bu gemi bu meltem 

Bir sahil Ģehrine doğru gitmektedir 

Soluk yıldızlar vurulup kaldırımlara düĢen ıĢıklar 

Ve sen en güzel en anlatılamaz 

Belki Luna Rossa‘yı söylüyorsun 

Bir sahil Ģehrinden kıvranan denize bakarak. 

Nisan yağmurlarına açılan bir kapıdan 

Soluk-yıldızlara 

Üzerinde ölü-ıĢıklar yatan kaldırımlara 

Geceye dağılan Luna Rossa‘yla berâber 

Bakıp seni düĢünüyorum 

ġimdi sokaklara dalıp adını bilmediğim semtlerde 

Seni arayabilirim 

Üstümden gece bir silindir gibi geçer 

Uzak-hayâller baĢımı alıp sana götürür 

Ve sen ılık yağmurlu geceler misâli 

Kırmızı perdelere düĢmüĢ gölgelerce esmer 

Bir kapıda seni düĢünüp-kalmıĢım 

Alnım uçmuĢ gözlerim yağmur sularına düĢmüĢ. 

ġimdi bir rüzgâr esse 

Bir tüy gibi kaldırıp vücudumu 

Gecenin üzerinden aĢırıp sana götürse 

Anlatsam S... 

Benden bahsetsem yaĢamadığım tatlı dakikalardan 

Sen dinlesen ve hiç bakmasan 

Gülsen bu orta-çağ aĢkı hikâyesine 

Sonra yağmurlu yollardan geri dönsem 

Ellerim yanımda kalsa senin için Ģiirler yazsa 
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Bir plâk durmadan dönse 

Luna Rossa‘yı söylese... 

Üstümden bir bulut geçmededir Ģimdi 

Kapı kapanmıĢ nisan yağmurları yok 

Sokaklar bir bitkin-uykuda 

Islak kaldırımlarda ölü ıĢıklar canlanmakta 

Denizde bir gemi yelkenlerini götürmekte 

Bir plâk dönmede karanlık odaların birinde 

ÇıldırmıĢ oparlörler Luna Rossa‘yı bağırmakta 

Ve bu Ģâir bulutlu bir Ģubat gecesinde 

Seni düĢünmekte... 

 7 ġubat 1955 

 

Garib AĢk 
Seni bilmeden içim böyle acımıyordu 

Bir âvâre kurĢun gibi dikildi soluma 

Beni tedirgin ettin... 

Eski Mısır akĢamlarından bir Ģeyler var sende 

Sfenks gibi saf saf bakıyorsun 

Bana ettiğinden habersiz 

Sanki yarım Nil Ģarkılarına baĢlayacaksın 

Yııkıntıların dağınık güzelliği sende 

YaĢanıp bırakılmıĢ gecelerdeki ehramlar gibi 

Sırlı sahipsiz kocaman kocamansın 

Nasıl ayrılıklardan sonra buldum seni bilmezler 

Üstelik benim olasın istemiyorum 

Gözlerin geldi dayandı içime yaralıyım 

Yaralı yaralı kahırdan öleceğim 

Yorgun olmasam güneĢi Kafdağı‘nın ardına bağlar 

Seni hep karanlıkta seyrederdim 

Saçların omuzuna periĢan düĢmese 

Bir de gülebilsen bir de konuĢabilsen 

Bütün sazları susturup sana gelirdim 

Yarım Nil Ģarkılarını tamamlardın 

Ben gölgene uzanır 

Nil gibi saygılı dinlerdim 

Hele sevebilsen hele sevebilsen 

Bütün sevgilere vedâ ederdim 
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Hele sevebilsen... 

  17 Nisan 1957 

 

Sen – Ben 
Al gözlerimi bak bana 

Benim gönlümle sev beni 

Ne böyle göz bakar sana 

Ne de gönül sever seni. 

Gel bende öl bende diril 

Beni anla kendini bil 

Gün suya toprağa değil 

Bana düĢürür gölgeni.  

  20 Nisan 1957 

 

Bu ġarkılar...   
Fethi Gemuhluoğlu Ağabeyime 

Bu Ģarkıları sen anlarsın, diyorlar, 

Binlerce Ģarkı içinde... 

Elimden tutup Mısr-ı Kadim‘e götürüyorlar, 

Keops‘un ehramı gözüme giriyor. 

Cılız insanlar kesilmiĢ kayaları çekiyorlar, 

Hiçbirini tanımıyorum, utanıyorum. 

NataĢa, Kief‘liymiĢ, dokumacı, 

Dev makineli bir Ģayak fabrikasında, 

Sivastopol‘da karĢılaĢıyoruz, 

Ümitli bakıyor, gülümsüyor, 

―YoldaĢ...‖ diyor, sonra kan kusuyor, 

Ben yabancı yabancı susuyorum. 

AsılmıĢ Kırımlılar acı acı bakıyorlar, 

Hiçbirini tanımıyorum, utanıyorum.  

Cezayir‘de Hasan vuruluyor, 

Toz toprak içine kanlı düĢüyor, 

Amman‘da bir yığın baĢsız ölü... 

Bu Ģarkıyı sen anlarsın, diyorlar, 

Utanıyorum... Utanıyorum... 

 

Mestinâz... 

Hâlâ o eski sızı içimde 

O bitmemiĢ masallara vergi hüzün 
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Sana bu çerçevede ölesiye bakacağım 

Hâtırâlarım örtmeden yüzünü 

Ġlk defa yaĢadığımın farkındayım 

Sürekli bir gurbet dönüĢü ertesi 

Nasılsa derin uykulara ineceğim Mestinâz 

Kendi hâline bırak çekme perdeleri 

Bir evliya huzûruyla gözlerime giriyorsun 

UnutulmuĢ türbeler misâli sessiz 

Oy Mestinâz! Kafdağı‘ndan gelen haber 

Çoban türkülerinde söylenmiĢ acı... 

Neden bu tutulmuĢluğun, yetim gözlüm 

Oysa bozulmaz tövbelerdeyim, yeminli 

Her ân eksilmiĢ doğuyorum, farkındasın 

Bir ân sonra ellerim olmayabilir, yakaramam 

Mestinâz, eski Ģarkıların yaĢanmıĢ güzelliği 

Mestinâz, bayram sabahlarının telâĢsız mırıltısı 

Bilsen kaçıncı tövbeden geliyorum sana 

Hiçbir mihrâbda bırakamadım gözlerimi 

Bütün kapılarım sende, çifte kilitli 

Bir mahzunluğum, bir sahipsizliğim var açarsa 

Ah, tutsam, Ģu bırakılmıĢlığım gitse, sahipsizliğim 

Mestinâz! Mestinâz! Mestinâz, Mestinâz... 

 

Koçaklama 

Gene kar bürüdü karlı dağları, 

Açar bizim gönlümüzde güller hey !.. 

Rüzgârlar budadı mor yaprakları, 

Attı cepkenini Ģirin dallar hey !.. 

 

Bu aĢk bizi deryalara daldırır, 

Daldırır da mevlâmızı buldurur, 

Taze bir bahardan haber bildirir, 

Yeller eser baĢımızdan yeller hey !.. 

 

Dünyada doğru söz makbul sayılmaz, 

Bıçak tene girer sesi duyulmaz, 

Bir de âĢık sohbetine doyulmaz,   

Ballar akar dilimizden ballar hey !.. 

Dâim Allah Allah demek iĢimiz,                          
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Din – imân uğruna feda baĢımız, 

Yorgana ihtiyaç görmez döĢümüz, 

Bize yeter keçe yünden çullar hey !!   

   Sarayköylü 

KoĢma 

GülüĢü pınarın sesine benzer, 

Köpükten beyazdır eli güzelin. 

Gözleri dağların sisine benzer, 

Her derde devadır dili güzeldir. 

 

Saçlarının teli bülbül tüneği, 

Isparta gülünden beter yanağı, 

YokuĢdibi, ÇambaĢı‘dır konağı, 

Karagöl‘e varır yolu güzelin. 

 

Goncesine bakmam derilir diye, 

Gözlerim göremez kör olur diye, 

Ġnceciktir sarmam kırılır diye, 

Kemerde kaybolur beli güzelin. 
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Kaya DEMĠRAL (1937-  ): 

ġair, yazar, eğitimci, hukukçu. Eylül 1937 yılında AkkuĢ‘un 

Salaman Köyü‘nde doğdu.
31

 Sülale AkkuĢ‘a çok eski tarihlerde gelip 

yerleĢmiĢtir. Hacıhüseyinnoğulları sülalesine mensup olan Demiral, 

aslen Kuzköy‘lüdür 

Kaya Demiral‘ın dedesi Molla DurmuĢ, mahalle mektebinde 

okumuĢ, okumaya, yazmaya hevesli bir insandır. ġaire göre 

büyükbabası idealist bir insan, bir erdem unsuruydu. Babaannesinin adı 

Esme‘dir. HalilıĢağı köyündendir. AĢçıoğulları sülalesine mensuptur ve 

okuma yazması yoktur. Molla DurmuĢ‘la evlendikten sonra beĢ oğlu ve 

üç kızı olur. Sırasıyla: Hasan, Fatma, Mustafa (ġairin babası), Murat, 

Resül, Mevlüd, Hüsrev‘dir.  

ġairin babası Mustafa Demiral‘dır. Hicri 1334 (1918) 

doğumludur. 1980‘de ölmüĢtür. Okuma-yazmayı Medreselerde öğrenen 

Mustafa, Kur‘an dıĢında matematik, coğrafya gibi bilimlere de 

meraklıdır. ġair, evlerinde babasından kalma eski yazıyla yazılmıĢ 

coğrafya ve tarih gibi birçok kitabın bulunduğunu söyler. Hatta bunların 

içerisinde babasının telifi olan birkaç kitaptan da bahseder.
32

 Mustafa 

Bey üç evlilik yapar. Kaya Demiral‘ın annesi Behiye Hanım‘dır. 

Kementoğulları sülalesine mensup olan Behiye Hanım, ev hanımıdır ve 

eğitimi yoktur. 

Kaya Demiral, ailenin tek çocuğu olarak Ģanslı olduğunu söyler. 

Okuma arzusu babasının ―Zümrüt ü Anka KuĢu‖, ―Kahveci Güzeli‖ ve 

―Billur KöĢk‖ gibi masallarından etkilenmesiyle baĢlar. Okula gitmeden 

okuma yazmayı babasından öğrenir.  

ġairin çocukluk döneminde Salman‘da okul olmadığı için 

ilkokulu Kuzköy‘de okur. 1954 yılında Ladik Öğretmen Okulu‘na 

kaydolur. Bu dönemde Yakup Kadri ve ReĢat Nuri gibi önemli Türk 

romancılarını tanıma fırsatı bulur. Bir gün Varlık dergisindeki ―Külebi‘li 

Resimler‖ adlı yazı ilgisini çeker. Bunun üzerine, Külebi ile ilgilenmeye 

                                                           
31 Kaya Demiral‘ın nüfus kaydı yanlıĢlıkla 29 Eylül 1942 olarak yapılmıĢtır. Yaptığımız 

söyleĢide doğum yeriyle ilgili olarak Ģu bilgiyi verir: ―Büyükbabamın Kuzköy, Salman gibi 

çeĢitli köylerde arazileri varmıĢ. 1928 yılında Salaman‘a yerleĢmiĢ. Ben Salaman‘da doğup, 
büyüdüm.‖ 
32 Salih OkumuĢ, Kaya Demiral ile Özel Mülakat, Kasım 2003, Ünye. 
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baĢlar. Varlık ve Türk Dili dergilerini takip etmeye baĢlar.  Türk Dil 

Kurumu‘nun halk ağzından söz derleme çalıĢmalarına katılır. 

 1960 yılında Ladik Öğretmen Okulu‘ndan mezun olur ve 

öğretmenlik görevine baĢlar. Ġlk görev yeri Siirt ili Eruh ilçesi Bilgili 

köyüdür. Bilgili köyünde ve Eruh Merkez Ġlkokulu‘nda ikiĢer yıl görev 

yapar. Eruh‘tayken Ģiir yazmaya devam eder. Burada yazdığı ―Ġnsan 

Dramı‖ isimli Ģiiri Varlık dergisinde yayımlanır (1964). Ardından 

Eğitim Hareketleri Dergisi‘nde de ―Güneydoğu‘dan Notlar‖ adıyla 

birkaç sayı süren izlenimleri yayımlanır. (1962) 

 Eruh‘tayken, kendi köyünden olan Sakallıoğuları‘ndan ġaban 

Efendi‘nin kızı ġehdi Hanım‘la evlenir. Bu evliliğinden Esen Gönül 

(1966), Gülay (1969), Devrim (1970) ve Aslıhan (1978) adlarında dört 

çocuğu olur.  

1965 yılında AkkuĢ ilçesi Salman köyü ilkokuluna atanır. 19 yıl 

Salman‘da öğretmenlik yapar. 1983 yılında ilçe Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı olarak Ünye‘ye atanır. 1987 yılında Ankara Hukuk 

Fakültesi‘ni dıĢarıdan bitirir. Aynı yıl öğretmenlikten emekli olarak, 

Ünye‘de serbest avukatlığa baĢlar.  

Ġrfan Yıldız, yakın dostu Demiral‘ı ilk tanıdığı dönemdeki 

izlenimlerini Ģöyle anlatır: 

“Bu ihtiyarın bir şair olduğunu, zaman sonra 

öğrendim. Duvarlarında yığılı kitapların tamamını okumuştu. 

Türk klasikleri, Dünya klasikleri vb. hepsi hatmedilmişti. Buna 

da şaşmamak gerekir. O Ladik öğretmen okulundan mezun, 

tamamen cumhuriyet kültürü ve ruhuyla bezenmiş bir insan. 

Atatürk ve cumhuriyet ilkelerini, devrimlerini onun kadar 

yürekten özümseyen az insan kaldı. Okuya okuya, beyninin, 

hareketleri yöneten merkezinde sorun oluştuğundan, yürürken 

sendeleyerek ve pelteleyerek yürür. Hatta bir arkadaşımız dedi 

ki: “Kaya Demiral‟ı gördüm, acayip sarhoştu, sallana sallana 

zor yürüyordu.” Halbuki işin hareket merkeziyle ilgili olduğu 

sonradan anlaşıldı. Alkolle bir alakası yoktu.Kaya Demiral‟ı 

birçok şair arkadaşım tanıdı. Hepsinin ortak kanaati, O‟nun 

çok farklı, özgün ve ilginç birisi olduğu; bir bilge olduğu idi. 



O r d u l u  ġ a i r l e r  A n t o l o j i s i  | 53 

 

 

Dağarcığındaki geniş ve derin bilgiler, onun, yaşam içindeki 

çelişkileri kolayca yakalamasını sağlıyor. Her durum ve 

ortamda bir espri yakalayabilen ve bunu paylaşan bir yapısı 

var. Bu sessiz ve duvarda asılı bir resim gibi duran ihtiyarın 

kafasında, nasıl muzip düşünceler barındırdığını ve hayata 

istihza ile baktığını tanımayanlar bilemez. O‟nun sendeli 

yürüyüşünden dolayı, oldukça yaşlı olduğunu sanan bir arkadaş 

dedi ki; “Kaya Amca sen kaç yaşındasın?” El cevap: “Benim 

yaşımda dağda domuz kalmadı!”
33

  

ġiire ve edebiyata merakı ilkokul yıllarında baĢlar. Bunda 

babasının ona okuduğu masal kitaplarının etkisi büyüktür. ġairi gerçek 

anlamda Ģiire iten ilkokul öğretmeni Ömer Çam‘dır. Öğretmen 

okulundaki edebiyat öğretmeni Mustafa ġahin‘in ―Öğretmenlikle Ġlgili 

ġiirler‖ adlı kitabı da onun Ģiire olan hevesini artırır.  Bu yıllarda Türk 

Dili, Varlık gibi dergileri takip etmeye baĢlar. Ancak öğretmenlik 

yıllarında taĢrada olmanın güçlüklerini yaĢar. ÇalıĢtığı köylerde 

elektriğin olmaması, gazete ve dergilere ulaĢamayıĢından hayıflanır 

Yayımlanan ilk Ģiiri Yayla Havası‘dır. Salman‘da yazılan Ģiir, 

Varlık dergisinde yayımlanır. Bundan sonra Türk Dili, Varlık gibi 

dergilerde Ģiirleri çıkmaya baĢlar. Mayıs 2000‘den itibaren, Ġrfan 

Yıldız‘la birlikte Uzak Ģiir seçkisini çıkarmaktadır. 

Ġrfan Yıldız, ―Kaya Demiral‘ın ġiiri‖ adlı yayımlanmamıĢ bir 

yazısında, Ģair hakkında Ģunları söyler: 

“Kaya Demiral, Türk Şiiri‟nin; Cevdet Kudret‟ler, Ziya 

Osman‟lar, Necatigil‟ler, Cahit Kulebi‟ler ırmağında akan, 

serin/hoş, esenlik verici bir Canik Dağları rüzgârıdır. Canik 

Dağları, onun yöresi, yurdu, ruhu ve yüreğidir. Her bir 

dizesinde, Canik Dağları‟nın Karadeniz‟e bakan yüzüyle, 

Erbaa-Niksar-Reşadiye hattının yüzündeki rüzgârları vardır. 

(…) O nu sakın ola ki sıradan bir şair sanmayın. O bir bilgedir. 

                                                           
33 Ġrfan Yıldız, Kurt BaĢlıklı, Serçe Yürekli ġair‖, Canik Dergisi, Sayı:1, Ünye. 
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Canik Dağları‟nın bilgesi. Bütün Türk ve Yunan Klasikleri, 

Dünya Klasikleri okumuş, ender insanlardan biridir. O, 

Cumhuriyetin aydınlattığı ve Cumhuriyet‟e minnet borçlu bir 

kır çocuğudur. Kırların şiir burcudur. Karac‟oğlan‟la pek 

akrabadır. Aşık Veysel‟le komşudur. Söyleyişlerinde yalınlık, 

birer anıt görkemindedir. Söyleyişlerindeki yalınlığa bakarak, 

sakın ola ki yalınkat-yavan sanmayın. O yalınlığın içinde, 

Anadolu kültürünün binlerce yıldan süzülüp, gelen acı/tatlı 

deneyimleri vardır. O yalınlıkların bedelleri ödenmiştir.”
34

 

Demiral‘ın öğretmenliği döneminde, yurt genelinde, yetiĢtirdiği 

birlerce öğrencisi; emekliliğinde yaptığı entelektüel çobanlık ve 

sonradan kente dönerek hukukçu olması ve fakir fukaraya babalık 

ederek kazandığı yüzlerce dava, birer Ģiirsel simge olarak yaĢam 

alanında durmaktadır.  

Demiral Ģiir anlayıĢı bakımından Behçet Necatigil ve Cahit 

Külebi‘den etkilenir. Bazı yazılarında bu konudan bahseder. Ona göre 

Ģiir, bir duygunun güzelliğe eren ifadesidir. Onda estetik bir yan arar. 

Her Ģeyin bir görevi olduğunu, Ģiirin görevinin de insana hoĢça zaman 

geçirtmek, duygularını okĢamak ve insanı mutlu etmek olduğunu 

belirtir. Demiral‘a göre Ģair, Ģiir yazmakla uğraĢan kiĢidir. Okuyan, 

araĢtıran, eleĢtiren, inceleyen, çağdaĢ ve bilimsel tavır sahibi olmalıdır. 

Ona göre istidat, bir konu üzerine eğilip ona emek vermektir.  

1994 yılında “Yayla Havası” yayımlanır. Eser, Ģairin ilk Ģiir 

kitabıdır. Demiral, çeĢitli dergilerde yayımlanmıĢ Ģiirlerinin bir kısmını 

bu eserde toplar. Eserde yayla özlemi, aĢk, özlem, deniz, yalnızlık gibi 

Ģairin sembolleĢtirdiği unsurlar bulunur. Tabiat ve insanı Ģiirinin 

merkezine koyan Ģair, bunun nedenini köy hayatına olan bağlılığıyla 

açıklar. Bu Ģiirlerde daha çok çocukluk ve öğretmenlik yıllarının izler 

görülür. 

Sunak, Ģairin ikinci Ģiir kitabıdır. Bu eserde, tabiat yine ön 

plandadır. Ġnsanın psikolojik halleri, kaçırılan fırsatların ardından 

duyulan derin üzüntüler ve -az da olsa- öğüde yer verilir. 

                                                           
34 Ġrfan Yıldız, ―Kaya Demiral‘ın ġiiri‖, (YayımlanmamıĢ değerlendirme yazısı). 
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Demiral‘ın bunlardan baĢka “97 Kadısı” isimli bir romanı ve 

Sülük
35

 adlı bir hikâye kitabı daha bulunmaktadır.   

Ġrfan Yıldız, onun eserlerinden bahsederken Ģunları söyler: 

“İlk şiir kitabı Yayla Havası uzun yıllar konuşulmuş, 

saygı görmüş büyük bir şiir emekçisinin yaşam ustalıklarının 

bir gökkuşağıdır. İkinci kitabı Roman‟dır. Doksanyedi Kadısı, 

Öyle  böyle, uyduruk kaydırık bir roman değil, son yıllarda 

yazılmış, konusu ve biçemi bakımından en özgün 

romanlardandır. Üçüncü kitabı işte bu duru rüzgârların 

oluşturduğu duygu ve akıl anıtlarından birleşen şiirlerden 

oluşur.. Demiral, şiirini hem duyguyla, hem akılla yazmaktadır. 

Hem Karadeniz‟in hırçın/kara dalgalarının keskinliği, hem de 

Kelkit Vadisi boyunun içli müziği bir aradadır. Dördüncü 

kitabı, çok ayrı biçemdeki ve gündelik yaşam kesitlerine kendi 

özgün dünyasından bakan öykülerden oluşan Sülük‟tür.”
36

 

Demiral‘ın Ģiiri tema bakımından oldukça zengindir. AĢk, sevgi, 

çocuk dünyası, tabiat onun Ģiirinin ana izlekleridir. O Ģiirlerinde, aĢkı 

sevgi çemberi içerisinde ele alır. Çocuk dünyasının neĢesine, bağlılığına 

ve saflığına özlem duyar. O anlarda adeta bağdaĢ kurup kendi 

çocukluğuna dönüĢ yaptığı söylenebilir. Hal ve geçmiĢ iliĢkisini bir 

takım geriye dönüĢlerle yaĢayan Ģair, zamanın hızlı geçiĢine de 

hayıflanır.  

ġair, coğrafi unsurları kullanarak memleket ve sevgili özlemini 

yansıtmaya çalıĢır. Hep deniz kenarında yaĢamak ister. Eserlerinde 

bilhassa ―Uzak‖ Ģiir seçkisinde deniz temasına ağırlık verir. Deniz, Ģair 

için vazgeçilmezdir. Denizi kendisiyle özdeĢleĢtiren Ģair, denizle 

dertlerini paylaĢır.  

Kaya Demiral‘ın Ģiirlerinde kullandığı dil sade ve anlaĢılırdır. 

Serbest Ģiir anlayıĢı Ģiirde kendini açıkça gösterir. Hece ölçüsü ve vezin 

gibi kurallara uymaz. Ahengi sözlerin ritmi, kafiye ve devrik cümlelerle 

sağlamaya çalıĢılır. Yalın bir ifade yapısı vardır. Anlatmak istediklerini 

                                                           
35  ―Sülük‖, 19 hikâyeden oluĢan ve yayına hazır bir dosyadır. 
36 Ġrfan Yıldız, Kaya Demiral‘ın ġiiri, (YayımlanmamıĢ değerlendirme yazısı). 
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dolandırmadan söyler. Bolca tasvire yer veren Ģair, mecazlı söyleyiĢlere 

ağırlık vermez. ġiirlerinde kullandığı kelimeleri büyük ölçüde günlük 

hayattan seçer. Kullandığı deyimler ve halk söyleĢileri Ģiirine renk katar.  

Eserleri: 

ġiir:  

Yayla Havası 1994, Sunak (?) 

Roman/Hikâye:  

―97 Kadısı‖ (roman), Sülük (hikâye) 
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YAYLA HAVASI  
Bir Duman çöker tel tel 

Tarar saçların tepelerin 

Bir yel eser çamlardan süzülmüĢ 

Dolar içine, göremezsin. 

 

Bir duygu sarar insanı 

Bir gariplik, yitmiĢ gibi  

Açılır gönül boĢluğa 

Nedendir bilemezsin. 

 

ÖYKÜ 
BaĢladığı gibi bitmedi öykümüz 

Serimler ötede beride 

Çözülemedi bir türlü düğüm 

Gönüllerde... 

 

DalıĢım düĢüncelere 

Uzaklara bakıĢım 

BoĢuna değil 

Bilir misin ne zordur 

ĠĢkencesi uykusuz gecelerin 

Anıların denizinde... 

 

EVĠM 
Deniz kenarında olmalı evim 

Denize bakmalıyım pencereden 

Gemiler geçmeli akĢam sabah 

El sallamalıyım yolculara 

BölüĢmeliyim ayrılanların acısını 

Sevincini kavuĢanların 

Ömür boyunca... 

 

Denize bakmalıyım penceremden 

Çocuklarım oynamalı deniz kenarında 

Bir ses eve çağırmalı onları 

Hep o sesi duymalıyım 

Ömür boyunca... 
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DOĞARKEN ÖLEN 
Bir umutla çıkmıĢ evden 

Doğum sancıları içinde 

Kar bağlamıĢ yollarını 

O dağ köylerinde 

Bir ince basma entari üzerinde 

 

YAġAM YORGUNU 

Yoksulluktu okunan bakıĢlarında 

Çizgilerinde yüzünün  

Satır satır geçen yıllardı. 

 

Acımasızlığında kentin 

Dağ baĢında kanadı kırık kuĢlar gibi 

Çarpan bir yüreği vardı 

ġu insan seli içinde 

Kimse sormuyordu 

Neydi ki beklentileri  

Umut, çok uzaklardaydı. 

 

Kaldırımın kenarında 

UzanıvermiĢti gölgesine bir ağacın 

Bu yorgunluğun  

Bu bitikliğin 

Bir nedeni vardı 

Bilemiyordu. 

 

Tek isteği 

Karnı doysun 

Sırtı ısınsın 

Sonra düĢünürdü gerisini 

ĠĢte yaĢıyordu ya 

YaĢam yorgunu. 
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ÖZGÜRLÜK 

Ben özgürlüğü hiç yaĢamadım 

IĢık doldu, yıldız doldu gözüme 

Gökyüzüne bile  

Doyasıya bakamadım. 

 

Öyle engeller ki, 

ĠĢtir, aĢtır 

Bağladı elimi, kolumu 

Gönülden bir ―Heyyy‖ diyemedim. 

 

Bu kadar bolken hava 

Sıktı içimi 

BoĢa akarken su 

CoĢup da gülemedim. 

 

ġöyle içip içip de bir akĢam 

Unutup nerde olduğumu 

Yıldızlara türkü söyleyemedim. 

 

UZAKLAġAN 

ġimdilerdeyim 

ġimdiler boĢ 

Uzaklara kurmuĢum düĢlerimi 

Bir avuntu mu dersin. 

 

Uzaklara kurmuĢum düĢlerimi 

UzaklaĢıyor tutmak istediklerim 

ġu beklendiler, 

Mutlu günler 

Uzaklarda Ģimdi. 

 

Uzağın da uzağı var 

YetiĢebilecek misin? 
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O itici güç 

YaĢama sevincin 

Bu koĢu sürecek 

KoĢ, koĢabilirsen Ģimdi. 

 

DEĞĠġEN 

Öyle söylediler bu türküyü 

Öyle çaldılar 

Öyle oynadılar. 

 

Kimse bir Ģey anlamadı 

Söyleyen de 

Çalan da 

Oynayan da 

 

Gündüzler geceleri 

Geceler gündüzleri kovaladı 

PeĢinden  

Bahar, yaz, kıĢ 

DeğiĢeni aradım zamanda 

Ve mekanda 

Saçlarımın akında gördüm tel tel 

Çizgi çizgi alnımda. 

 

YOZ ATLAR 

İrfan Yıldız‟a 

Kara attan baĢka 

Babanın atından, yorumsuz attan ayrı 

Atlar da var yer yüzünde 

Gem bilmez dudakları 

 

Seninkiler  

Tavlada tutsak 

KoĢulu arabada 
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Kan ter içinde koĢuda 

Onlarsa yaz kıĢ 

Bir arada kısrağı, aygırı. 

 

YemyeĢil çayırlar 

Sonsuz kırlar 

Ne yeleler kesi 

Ne kuyruklar bağlı 

Ne kaĢağı, ne gebre 

Nal, çivi tanımaz tırnakları. 

 

SUNAK 

Bir sunak bulsam 

Yeryüzünün bir yerinde 

Yüreğimi koysam 

Eskilerin, ermiĢlerin inancıyla 

Kucaklasam insanları 

BarıĢ, kardeĢlik dileklerimi sunsam. 

 

Bir sunak bulsam 

Eskilerden kalmıĢ 

AĢınmıĢ merdivenleri 

Ellerimi uzatsam çalıĢmak üzere 

Yorgunluğun, umutsuzluğun üstüne 

Karanlığın, karabasanların üstüne 

Mutsuzluk dileklerimi sunsam 

 

Bir sunak bulsam, bir sunak 

Mitlerden, mitolojilerden 

Okusam bütün bildiklerimi 

Dile getirsem tek tek 

Ağrısız, acısız bir yaĢam 

Gönlümden geçenleri sunsam. 
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ĠSTEK 

Bir gün de benim için doğ 

Benimde sırtımı ısıt 

Beni de doyur 

Ġçimi aydınlat 

Sevgi, saygı dolsun daha çok 

Seviyorum ya insanları 

Ayırmadan 

Tüm varlıkları. 

 

Bir gün de benim için doğ 

Anlıyayım yaĢadığımı 

Herkes özgür  

Herkes varlıklı 

Herkes mutlu 

Öyle göreyim dünyayı. 

 

BĠR ġEYLER SÖYLE 

Bir Ģeyler söyle 

Bir Ģeyler olsun içinde 

YaĢantılardan 

Sevilerden 

Özlemlerden 

Güç, güven veren. 

 

Gördüklerini söyle 

Benim görmediklerimi  

Çevremden. 

 

ĠĢittiklerini söyle 

Söylencelerden 

Kalabilen günümüze 

Biz de anlayalım 

Kendimizce. 
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Beni anlat bana 

Benim bilmediklerimi bende 

Benim görmediklerimi 

YaĢamayı sevdir 

Sevmeyi bir de. 

 

DüĢündüklerini, duyduklarını söyle 

DüĢlerden uzak 

Bir dünya kur  

Ġçimde. 

 

SÖZDE 

Ol hikayet böyle baĢlar 

― Ve iptidada söz vardı‖ 

Söz uzadı zaman boyunca 

Ġnsan çoğaldı 

Yeryüzü daraldı 

SavaĢlar saldırılar 

Böyle baĢladı. 

 

Öyle buluĢlar 

Öyle kuramlar çağlarca 

Sürükledi insanı  

Sen de düĢtün 

Bir akıntının peĢine 

Kimi gerçek, kim iyalan 

Çoğu sözde kaldı. 

 

ġAĠRĠN ADRESĠ 

Seni sordu dostların 

Tanıyan çıkmadı kalabalıktan 

Bir deli, 

Kaçık belki 
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Diye düĢünenler oldu içlerinden 

Haklıydılar 

Sızılı bir yürek 

Ak-pak bulutların üstünde 

Kafa dumanlı 

DağıtmıĢ mısra seçerken 

Nerden bilsinler 

Tanıyamazlardı ki birbirlerini 

BaĢ baĢka dünyaların insanları. 
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Vedat GÜLER (18 Nisan 1943-28 Haziran 1986): 

 ġair, yazar. 18 Nisan 1943 yılında Ordu‘da doğdu. Ailesinin 

kökeni ÇamlıhemĢin‘e (Rize) dayanır. Büyük dedeleri, Osmanlı-Rus 

SavaĢı sırasında ÇamlıhemĢin‘den ayrılarak Ordu‘ya yerleĢir. Eğitim 

seviyesi yüksek bir aileye mensuptur. Güler, üç kız ve üç erkek olmak 

üzere toplam altı kardeĢtir. KardeĢlerin hepsi öğretmenlik mesleği ile 

uğraĢır. Bilindiği kadarıyla, ailesinde kendisinden baĢka sanatla uğraĢan 

yoktur. 

Ġlk, orta ve lise öğrenimini Ordu‘da tamamladıktan sonra, 

dıĢarıdan sınavlara girerek PerĢembe Öğretmen Okulu‘na girer. Buradan 

mezun olduktan sonra Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü‘nün, edebiyat 

bölümünü kazanır. Bu arada ilkokul öğretmenliğine baĢlar. Bu nedenle 

bir süre üniversite eğitimine ara vermek zorunda kalan Güler, 1971 

yılında Eğitim Enstitüsü‘nden mezun olur. Aynı yıl, Fatih Lisesi‘ne 

(Ordu) atanır. YaĢamı boyunca bu lisede edebiyat öğretmeni olarak 

görev yapar.  

PerĢembe Öğretmen Okulu‘nda birlikte okuduğu, akrabası 

Aynur Hanım‘la niĢanlanır. Uzun bir süre niĢanlı kaldıktan sonra 10 

Ağustos 1972 yılında evlenir. Bu evlilikten Aslı ve Tarkan adında iki 

çocukları olur.  

1980‘li yılların baĢında rahatsızlanır. Kalbi kendisine güçlük 

çıkarmaya baĢlamıĢtır. Bunun üzerine ameliyat olur. Ancak 1986 yılında 

tekrar rahatsızlanır. Durumun ciddiyeti üzerine Ankara Yüksek Ġhtisas 

Hastanesi‘ne kaldırılır. Burada geçirdiği ikinci kalp ameliyatında yoğun 

bakımdan çıkamayarak henüz 43 yaĢındayken vefat eder (28 Haziran 

1986). Ordu‘da çok sevilen Güler, ölümünden sonra adına her yıl anma 

geceleri düzenlenerek hatırlanır.  

Güler, çok yönlü bir kiĢiliğe sahiptir. Amatör kulüplerde futbol 

oynar. Deniz, futbol ve Ģiir onun vazgeçilmezleridir.   

ġiir ve edebiyatla ilgisi ortaokul yıllarında baĢlar. Denizle Ģiiri 

birleĢtirmeye çalıĢan Güler, kumlara mısralarını yazmaktan büyük zevk  
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alır.
37

  

Eserlerinde aĢk, sevgi, özlem, acı yalnızlık ve siyaset gibi 

sosyal içeriği ön plana çıkaran konulara değinmiĢtir. Birçok Ģiirinde 

doğa ve deniz ana tema olarak karĢımıza çıkar. AĢk çeĢitli simgelerle 

dile getirilir. ġiirlerinde ahenk ve akıcılık hakimdir. Serbest Ģiir 

anlayıĢının yanında kafiyeler, redifler ve ikilemeler kullanır, atasözleri 

ve deyimlere yer verir. ÇeĢitli benzetmeleri, kiĢileĢtirmeleri sıkça 

kullanmıĢ ve bu Ģekilde anlamı güçlendirmiĢtir.  

Güler, yurdun çeĢitli yerlerinde yapılan Ģiir yarıĢmalarına katılır 

ve bu yarıĢmalarda dereceler elde eder.
38

 ġiirleri, Cumhuriyet Gazetesi 

ve Hürriyet‘in Kelebek ekinde yayımlanır. 

Yayımlanan ilk Ģiir kitabı “Çığlık”tır. Kitapta toplam 52 Ģiiri 

bulunmaktadır. ―Yalnızlık Yarası‖ adlı Ģiiriyle baĢlayan eser ―Yananlar‖ 

adlı Ģiiriyle sona erer. Kitap genel olarak iki bölümde incelenebilir. 

Birinci kısım aĢk, sevgi, yalnızlık, özlem ve acının anlatıldığı bölümdür. 

Ġkinci kısımda ise, toplumsal sorunlar, Anadolu, kardeĢlik ve savaĢ 

temaları iĢlenir. Kitaba adını veren ―Çığlık‖ta Ģair, bütün olumsuzluklara 

rağmen sözünün tükenmeyeceğini savunur:   

―Kırılsa da tüm uğraĢlara uzanan eller 

Kapansa da bir bir umut kapıları 

Ve kelepçeler vurulsa da bileklerine  

Tükenmez türküleri OZANIN …‖ 

“Sevgi Ağacı”, Ģairin yayımlanan ikinci kitabıdır. 46 Ģiirden 

oluĢuyor. Kitap ―Merhaba‖ adlı Ģiirle baĢlayıp ―Çağrı‖ adlı Ģiirle sona 

erer. Özgürlük, barıĢ, umut ve sevgi gibi evrensel konuları iĢleyen Ģair, 

bir yandan da Anadolu‘da geçim sıkıntısıyla karĢı karĢıya olan yoksul 

halkı anlatır.  

                                                           
37 Dostu Ġhsan Kaymaz‘ın anlattığına göre; Vedat Güler sabah daha güneĢ doğmadan denize 

gider ve akĢam çökünceye kadar denizde kalır, zamanını kitap okuyarak geçirir. ġiirlerini 

kumsala yazar. Ayrıca Kumsalda Ģiir sergileri açan Güler, resim öğretmeni olan bir  

arkadaĢından yardım alarak Ģiirlerini kartonlara yazdırarak onları sergiler. (Ġhsan Kaymaz ile 

Özel Mülakat, 15 Mart 2003) 
38 Zonguldak‗ta yayımlanmakta olan Yenice Gazetesi‘nin Sabri Akay adına düzenlediği Ģiir 
yarıĢmasında sanatçı birincilik kazanmıĢ ve bir baĢka Ģiiri de jüri özel ödülüne layık 

görülmüĢtür. Birincilik kazanan Ģiiri ―Senin Ġçin‖adlı Ģiiridir.  
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Gülerin yayımlanmamıĢ Ģiirleri de bulunmaktadır. Güler 

bunların birçoğunu sağlığında kitap formatında hazırlamıĢ ve fotokopi 

ile çoğaltmıĢtır. Bunlar: ―Ceylan BakıĢlı Bir Güzele Açık Mektup‖, 

―DireniĢ‖, ―Çocuklar‖, ―Atatürk ġiirleri‖, ―Türkü‖, ―Kırık Dizeler‖ 

adlarını taĢımaktadır. 

“Ceylan Bakışlı Bir Güzele Açık Mektup”, nazım-nesir karıĢık 

Ģekilde yazılan ve 15 mektuptan oluĢan bir eserdir. Ana teması aĢktır.  

―DireniĢ‖ de nazım-nesir karıĢık olarak kaleme alınmıĢtır. Ana 

tema umuttur. Lirik kahramanın hayatın her türlü zorluğuna karĢı büyük 

bir umutla direniĢi anlatılır.  

“Çocuklar”da ise, çocuk ve çocuk acıları anlatılır. ġiirlerin 

baĢlıkları yoktur. BaĢlık yerine her bir Ģiire bir numara verilmiĢtir.  

“Atatürk Şiirleri”nde 37 Ģiir yer almaktadır. ġiirlerin hemen 

hepsi Atatürk‘le ilgilidir.  

“Türkü”, Anadolu insanının yaĢamını ve çektiği zorlukları 

anlatır. Ayrıca HiroĢima, emperyalizm ve faĢizm gibi dünyayı etkileyen 

konulara yer verir.  

“Kırık Dizeler”e acı, ayrılık, özlem ve aĢk temaları hakimdir. 

Buradaki Ģiirlerde de baĢlık bulunmaz.  

Güler, aĢk, sevgi, yalnızlık, özlem, ölüm, geçim sıkıntısı, kadın-

ana, savaĢ ve savaĢın etkileri gibi çeĢitli temaları iĢler. Ayrıca tabiat ve 

insan iliĢkisi üzerinde durur. 

AĢk her insanın ihtiyacı olan bir duygudur. Onu besleyen 

sevgidir. Yalnızlık onda özlemi çağrıĢtırır. Ölüm ise, umutların tükeniĢi 

ve acı biçiminde karĢımıza çıkar. Sevgilinin yokluğu, doğduğu Ģehirden 

uzak kalma, denize olan hasret onu büyük bir yalnızlığa ve umutların 

tükeniĢine iter. 

ġair, sosyal temalı Ģiirlerinde yoksul halkın tasvirini yapar. 

Halkın yoksulluk karĢısındaki direniĢi etkili bir üslupla dile getirilir.  

Aile temalı Ģiirlerinde aile-anne kavramlarını ön plana çıkarır. 

Ailenin öneminden ve annenin yüceliğinden bahseder. Hatta ana 

kavramı ile umut kavramını birleĢtirerek geleceğe ıĢık tutar.  
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ġair bazı Ģiirlerinde savaĢtan ve savaĢın olumsuz etkilerinden 

söz eder. SavaĢlardan en çok çocukların etkilendiğini söyler.  

ġair tabiatla ilgili Ģiirlerinde insan-tabiat iliĢkisini konu edinir. 

Bilhassa deniz temi üzerinde durur. Acılar, sevinçler, hüzünler hep 

mavilikle anlatılır. Deniz bazen bir sığınak bazen de sevgilinin ta 

kendisidir. 

Vedat Güler‘in Ģiirlerinde kullandığı dil açık, sade ve 

anlaĢılırdır. Genelde serbest nazım ölçüsüyle Ģiirlerinde süslü ve 

anlaĢılmaz cümlelerden kaçınır, kiĢileĢtirmelere ve benzetmelere 

baĢvurarak anlamı güçlendirir. Kimi zaman atasözlerinden, deyimlerden 

alıntılar yaparak bir sözle birçok duyguyu bir arada yansıtmaya çalıĢır.  

Güler‘in Ģiirlerinde, yabancı sözcüklerin azlığı dikkat çeker. 

ġair halk dilinin zengin hazinesinden, edebi ifade vasıtalarından 

yaralanırken ana dilinin inceliklerini de Ģiirlerine yansıtır.  

ġair, genelde serbest nazım Ģeklini kullanmıĢtır. Fakat 

Ģiirlerinde bent, beyit, kıta nazım Ģekillerine çok az da olsa 

rastlanılmaktadır.  

ġairin Ģiirlerinde hece ve aruz ölçüsüne rastlanmamaktadır. 

Kafiye ise Ģiirlerin tümünde olmasa da büyük bir çoğunluğunda 

karĢımıza çıkar. Kafiye genel anlam bütünlüğü oluĢturmak ve ahengi 

sağlamak için kullanılmıĢtır. Tam, yarım, zengin ve tunç kafiyeler ile iç 

kafiye Ģiirlerinde görülür. Redifler de kullanılarak anlam pekiĢtirmesi 

yapılmıĢtır. 

ÇeĢitli gazete ve dergilerde Ģiirleri yayımlanan Güler‘in Ģiir 

dıĢında, hikâye, anı, röportaj, tiyatro ve eleĢtirileri de bulunmaktadır. 

Mahalli gazetelere de sanat danıĢmanlığı yapmıĢtır.  

ġairliği yanında iyi bir eleĢtirmen ve rejisör olan Ģairin, 

yönettiği birçok oyun
39

 ile bilhassa Ordu Belediyesi Karadeniz 

Tiyatrosu‘nda oynanan oyunlarla ilgili çok sayıda eleĢtirisi 

bulunmaktadır.  Ayrıca basılmamıĢ bir de ―Gençlik… Gençlik‖ adlı 

oyunu bulunmaktadır.  

                                                           
39 Fatih Lisesi‘nde öğretmenlik yaparken liseler arası tiyatro yarıĢmasında C. Fehmi BaĢkurt‘un 

―Paydos‖ piyesi ile oyun ve reji dalında birincilik kazanmıĢtır.  
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Eserleri: 

A. YayımlanmıĢ Eserleri: Çığlık, Sevgi Ağacı. 

B. YayımlanmamıĢ Eserleri:
40

 

1. ġiir: Ceylan BakıĢlı Bir Güzele Açık Mektup, DireniĢ,  Çocuklar,  

Atatürk ġiirleri, Türkü, Kırık Dizeler. 

2. Tiyatro:  Gençlik… Gençlik, Nalınlar. 

3. Öykü: Üç Demet. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Bir baĢlık altında toplanmayan isimlendirilmemiĢ birçok müsvedde halinde Ģiirleri de vardır.  
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SENĠN ĠÇĠN 
Bir Ģiir yazdım 

Ak sabahlarda 

Ġçine duygularımı koydum 

 

Bir Ģiir yazdım 

Geceler tanığımdır 

Yıldızlara iĢledim 

 

Bir Ģiir yazdım 

Sevgi çırpıntılarımı 

Yüreğimi koydum içine 

 

Toprağın devinimini 

Kelebeğin uçuĢunu 

Yağmur damlalarını 

 

Tomur tomur gülüĢünü 

Umutları 

YeĢili 

Maviyi koydum içine 

Bir Ģiir yazdım  

Dünyayı koydum içine 

Salıverdim gökyüzüne 

Sana ulaĢır diye 

Yer vermedim 

Korkuya  

Açlığa 

Ve  

Karanlığa  

 

Bir kuĢ öttü 

Sesini 

Bir çiçek açtı 

Kokusunu 

 

Bir Ģiir yazdım 

Gözlerini 

Ellerini 



O r d u l u  ġ a i r l e r  A n t o l o j i s i  | 71 

 

 

Saçlarını  

ġarkıları oydum içine  

 

Çocukların seslerini 

Güzellilerini 

GüneĢin yedi rengini 

 

A'YA 

Gözlerin var A 

Masum bir edayla bakar 

Deler geçer duygularımı 

Yüreğimin en hassas yerini yakar... 

Ellerin var A 

sıcak mı sıcak 

NakıĢ nakıĢ yarınları dokur 

Avuçlarımdaki çizgilerde 

YeĢil, mavi, pembe 

Mutluluklar okunur... 

Yanakların var A 

Ġlkbahar kadar taze 

Dudaklarında Ģen türküler 

Ilgıt ılgıt sevdan yüreğimde  

Büyüdükçe büyüyen... 

Bir gülümsemen var A 

Dağıtır karanlıklarımı 

Hüzünlerimi siler süpürür 

Kamçılar 

Damarlarımdaki kanı... 

(Çığlık) 

 

ANA 

Bir çığlık kopsa 

Küçücük dudaklarından  

Ana yüreği 

Damla damla erir.  

 

Kaskatı bir burukluktur 

Gözlerinde  

Gülmeyi unutmuĢ 
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Çocuklarına 

Umut emzirir.  

(Sevgi Ağacı) 

 

Yalnızım  

Sensizliğin çöllerindeyim  

 

Soluğum iyot kokuyor.  

Yosun tutmuĢ limanlara bağlı yüreğim 

 

Sevgi kapılarımı açtım  

Çıkmaz sokaklara demirliyim 

 

Acılar okyanusu 

Ben içinde yüzmekteyim 

 

Gözlerimde ekvator yağmurları 

Sancılı düĢler içindeyim 

(Kırık Dizeler) 
 

Çimenin yeĢilinde buldum seni 

Göğün mavisinde 

 

Denizin coĢkusunda buldum seni 

Toprağın kokusunda 

 

Nereye baksam  

Gözlerin var her yerde  

 

Seni üretiyor kalbim.  

(Kırık Dizeler) 

 

Midye kabuğunda yüreğimiz 

Ġyot kokusu burnumuzda 

Sandalımız maviliklerde  

Rotamız mutluluktan yana   

Martılarla yarıĢtayız 

(Kırık Dizeler) 

 



O r d u l u  ġ a i r l e r  A n t o l o j i s i  | 73 

 

 

Ġlkbahar gelince  

Göçmen kuĢlar yuva yapar 

Gelinliği giyinir dağlar 

 

Yazın pırıl pırıl her taraf 

Meyvalar dallara asılır 

Sahile koĢar dalgalar 

 

Sonbaharda soyunur ağaçlar  

Dökerler yapraklarını  

Yağmur yağar.  

(Sevgi Çiçekleri) 

 

ATATÜRK VE BAYRAK  
Atatürk bir el  

Dört bir yana uzayan  

 

Atatürk bir ayak  

Yarınları adımlayan  

 

Atatürk bir çiçek  

Güzelliklere açan  

 

Atatürk bir güneĢ  

Aydınlıklara yanan  

 

Atatürk bir yürek 

Özgürlüğe açan 

Atatürk bir bayrak 

Göklerde dalgalanan 

(Atatürk ġiirleri) 
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Dursun ALĠ AKINET (1945 - ): 

ġiir söyleme geleneğinin Anadolu‘daki önemli temsilcilerinden 

biridir. 1945 yılında Fatsa‘nın Sazcılar Köyü‘nün Yurtyeri 

Mahallesi‘nde dünyaya gelir. Dedesi Süleyman Bey Gürcistan‘dan gelip 

Ünye‘ye yerleĢen göçmenlerdendir. Babası taĢ iĢleme sanatıyla nam 

salan Mevlüt Usta‘dır. Okuma yazması yoktur. ÇalıĢmayı çok sever. 

Evine ve çocuklarına çok düĢkündür. Babasının erken yaĢta ölmesi 

sebebiyle, henüz yeni yetme bir delikanlı iken Zekiye Hanım‘la evlenir. 

Bu evlilikten üç çocukları olur. ġairimiz Akinet bunların en küçüğüdür. 

Annesi Zekiye Hanım ev hanımıdır. Onun da okuma-yazması yoktur. 

Bu nedenle, çarĢı pazar iĢlerinden anlamaz. El iĢi yapmayı çok seven 

Zekiye Hanım,  boĢ oturmayı sevmez. Kendisine sürekli bir meĢgale 

bulur. Oğlu D. Ali‘yi çok sever ve onun üzerine titrer. 

D. Ali Akınet, ilköğrenimini Sazcılar köyündeki ―Evkaf 

Ġlköğretim‖ okulunda yapar. 1956 yılında babasını kaybeder. Maddi 

imkânsızlıklar nedeniyle öğrenimine devam edemez. Çocuk yaĢta evin 

geçimi cılız omuzlarına yüklenir. Ancak okumayı çok sever. Köyün 

yaĢlıları ile dayısı ona çeĢitli kitaplar okutarak bu hevesini canlı tutmaya 

çalıĢırlar. Destan okuyucularından satın alınan destan sayfalarını 

okumayı çok sever. Bu yıllarda ―Köroğlu Dergisi‖nin de sürekli 

okuyucusu olan Akinet, ayrıca annesinin çok sevdiği Veysel Karani‘nin 

Ģiirleriyle haĢir-neĢirdir. Bu Ģekilde Ģiir ve destan dünyasıyla iç içe 

büyür. Bu durumun gelecekte onun Ģairliğine önemli bir tesir edeceği 

aĢikârdır. ġair, kendisiyle yaptığımız bir mülakatta, bunların Ģiire 

baĢlamasında en önemli etkenler olduğunu söylemiĢtir. 

1961 yılında Ayanlı Köyünden Sabiha Hanım‘la evlenir. Bu 

evlilikten; Süleyman (1962), Kenan (1964), Cenan (1966), Numan 

(1972), Elvan (1974) adlı çocukları dünyaya gelir.  

1966-67 yıllarında önemli rahatsızlıklar geçirir. Bir süre 

hastanede tedavi görür. 1972-1982 yıllarında Ģoförlük, 1981-1996 

yıllarında da mobilyacılık yapar. Akinet, 1987 yılında annesi Zekiye 

Hanım‘ı kaybeder. Bu olaydan duyduğu derin üzüntüyü ―Yolun Sonu 

Görünüyor‖ adlı Ģiirini dile getirir. Halen, Ordu Ġli‘nin Fatsa Ġlçesi‘nde 

ikamet etmektedir.  

Ġlk Ģiiri, 1962 yılında Hayat Mecmuası‘nda yayımlanan ―Çite 

Bakarım Çite‖ adlı Ģiiridir. Bu tarihten sonra Akinet‘in Hayat Mecmuası 
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ile bazı gazete ve dergilerde Ģiirleri yayınlanır. Bunlar arasında özellikle 

mahalli yayın organları öne çıkar. Fatsa Yeni Haber Gazetesi, Yeni 

Oskar T.V. Dergisi, Fatsalılar Kültür ve DayanıĢma Derneği‘nin 

çıkardığı Fatsalılar Bülteni‘nin adları sayılabilir.  

Okumayı çok seven Ģair, baĢta Nesimi olmak üzere, Köroğlu ve 

Karacaoğlan‘ı çok beğenir. Onların tesirinde kaldığını itiraf eder. Ayrıca 

Cumhuriyet dönemi Ģairlerini okuduğunu ve onlardan da faydalandığını 

belirtir. Akinet, 1970‘li yıllarda Fatsa‘da yayınlanan mahalli bir 

gazetede köĢe yazarlığı da yapar. AltmıĢlı yıllardan itibaren Ģiirlerinin 

birçoğu bestelenir. ―Yolun Sonu Görünüyor, Halil Ġbrahim, Kızılkaya, 

Haydar Ağa, Tel Vurdu Beni, Turnam BaĢım Darda Benim...‖ bunlardan 

bazılarıdır. ―Gönül Vurgun Yedi‖ adlı Ģiiri, bu güne kadar on bir Ģarkı 

ve türküye söz olur. Muazzez Abacı, Tuğrul ġan, Kıvırcık Ali bu Ģiirin 

bestesini yapıp, yorumlayan sanatçılardan bazılarıdır. 1992 yılında 

yayımlanan ―Asarkaya‖ adlı Ģiir kitabında yer alan yüz yirmi Ģiirin ellisi 

bestelenir. Bu Ģiirler Musa Eroğlu, Yavuz Bingöl, Zara gibi değerli 

sanatçılarımız sayesinde halkın kalbinde taht kurar. 

         D. Ali Akınet edebiyat ve san‘atı insanlığa hizmet vasıtası 

olarak görmektedir. Toplum için sanat anlayıĢını benimser. Toplumda 

meydana gelen olayların empoze edilmesini sanatkârın vazifesi olarak 

değerlendirmektedir. Ġnsanların duygu, düĢünce ve hayallerine ortak 

olmayı, bunu kendi üslubuyla Ģiire yansıtmayı bir vazife olarak görür. 

ġiir anlayıĢında insan-zaman-muhit kavramlarının önemli bir yeri vardır. 

ġiirlerinde insanı ön plana çıkarır. ġair, insan yaĢadığı sürece Ģiirin de 

var olacağını savunur. Ġlhamın hayatta kazanılan tecrübeler (birikim) 

sonucu ortaya çıktığına inanır. Eserlerinde sosyal mevzuların yanı sıra, 

ferdi duygulara da yer verir. ġiirlerinde sık sık tabiat tasvirlerine 

rastlanır. ġiirlerinde; aĢk, ölüm, tabiat, ayrılık, kaderden Ģikâyet, 

toplumsal bozukluklar ve adaletsizlik ile dinî-ahlakî konuları iĢler. AĢk, 

genellikle karĢılıksızdır. AĢık sürekli sevgilinin yakacağı yeĢil ıĢığın 

beklentisi içerisindedir. Ümidini hiçbir zaman kaybetmez. Akinet‘in 

aĢka bakıĢını belirleyen asıl öge, aĢka daha çok platonik bir anlayıĢla 

yaklaĢmasında gizlidir. Ölüm konusunu iĢlediği Ģiirlerinde bir yandan 

her nefsin mutlaka ölümü tadacağını düĢünürken, bir yandan da ondan 

korktuğunu dile getirmektedir. ―Ren‘de Hüzün Var‖ adlı Ģiiri bu gerçeği 

açıkça göz önüne sermektedir. Tabiatı ele aldığı Ģiirlerinde ise, baĢta 

kendi köyü olmak üzere, Fatsa civarında gezip gördüğü yerlerden 

bahseder. ―Beyaz Saray‖, ―Mangaz Dağı‖, ―YeĢil Irmak‖ Ģiirleri 
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Karadeniz tabiatını anlatır. ―Bizim Köyümüz‖ Ģiiri ise, bu manadaki en 

güzel ve en keyifli Ģiirlerindendir. Bu Ģiirde yapılan tasvirler, adeta bir 

resim veya harita niteliği taĢımaktadır. Bu tarz Ģiirlerinin, bölgeyi 

tanımayanlar için kılavuzluk edebileceği söylenebilir.  

ġiirlerinde zaman zaman halk inanıĢları, atasözleri, deyimler ve 

halk söyleyiĢlerinden de yararlandığı görülür. Nazım Ģekli olarak 

genellikle koĢmayı tercih ederken türküye de yer verdiği görülür. 

Nadiren de ağıtı kullanır. Vezin olarak da milli veznimiz olan hece 

veznini benimser. Hecenin 7‘li, 8‘li ve zaman zaman da 11‘li ölçülerini 

kullanır. Ancak bazı Ģiirlerinde duraklar düzensizdir. Bu durum onun 

Ģiirlerindeki iç ahenge tesir ederek, bu tarz mısralarda armoninin 

bozulmasına sebep olur.  

ġairin ―ġimal Esintileri‖ adlı yeni Ģiir dosyası yayına hazırdır.
41

 

Eserleri: 
Asarkaya (Yolun Sonu Görünüyor - Halil Ġbrahim), Belge 

Yayınları, Ġstanbul 1999. 

Suyun Gözü, Kora yayınları, Ġstanbul 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Bu dosyada yaklaĢık 200 Ģiir bulunmaktadır. Bunlardan 105‘i yeni diğerleri de ilk iki 
kitabından seçilen Ģiirlerdir. 
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HALĠL ĠBRAHĠM 
Atı çek yularınan 

Gezme baĢkalarınan 

Bulanık sularınan 

Islan Halil Ġbrahim  

 

Kıvırcık saçlarına  

Ak düĢmüĢ uçlarına  

Dağın yamaçlarına 

Yaslan Halil Ġbrahim 

 

Dağda kızıl ot biter 

Ġçinde keklik öter 

Soytar oğlundan beter 

Uslan Halil Ġbrahim 

Derede su durulur 

Dal köprüler kurulur 

El yerine vurulur 

Aslan Halil Ġbrahim 

 

Ömür boyu gülmedin 

Yine de üzülmedin 

Dayan daha ölmedin 

Sızlan Halil Ġbrahim 

 

Komando dağı sarar 

EĢkiyayı kovalar 

Geçit vermez kayalar 

Peslan Halil Ġbrahim 

 

Odayanın kahrolsun 

Gülü çiçeği solsun 

 Bu son isyanın olsun 

Seslen Halil Ġbrahim.   

(1984) 

 

YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR 
Bana ne yazdan bahardan 

Bana ne tipiden kardan 
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AĢağıdan yukarıdan 

Yolun sonu görünüyor 

 

Geçtim dünya üzerinden 

Ömür bir nefes derinden 

Bak feleğin çemberinden 

Yolun sonu görünüyor 

 

ġu dünyanın direği yok  

Merhameti yüreği yok 

Kılavuzun gereği yok  

Yolun sonu görünüyor 

 

Dursun Ali böyle söyler 

Elveda ağalar beyler 

Gelen neyler giden neyler 

Yolun sonu görünüyor     

(1988) 

 

KIZILKAYA 

Kızılkaya yare benim 

Varıp gittiğimi söyle 

Ceketimi omuzuma 

Vurup gittiğimi söyle 

 

Düğün ola, bayram ola 

Kimler öle, kimler kala 

Atımı meçhul bir yola 

Sürüp gittiğimi söyle 

 

Muhabbetim gülüm ile 

Sohbetim bülbülüm ile 

Kadehleri elim ile 

Kırıp gittiğimi söyle 

 

Ġçmedim mey‘i Ģarabı 

Hep hissettim ızdırabı  

Kendi baĢıma çorabı 

Örüp gittiğimi söyle 
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Bahçe kapısı sürgülü 

Duvarı diken örgülü 

Bana düĢen yaban gülü 

Derip gittiğimi söyle 

 

Hüzün sardı dört yanını 

DepreĢtirdi hicranımı 

KuĢ kadar kalan canımı  

Verip gittiğimi söyle 

 

BOġ KOVAN 
Dert kervanı çıkar yola  

Hazin hazin yürü Ali‘m 

Kara haber düĢer dile 

Divana‘ya varır Ali‘m 

 

Oğul yoksulun bekarı 

Döner yalvarı yakarı 

Divana‘nın yığma karı 

Sanma kolay erir Ali‘m 

 

Çeken bilir kahrını 

Ġçen bilir zehrini 

Ol zamanın ahırını 

Yad ellerde görür Ali‘m 

 

Gurbetin yolu çileli 

Tükenmez bildim bileli 

Düzenin oku hileli 

Garibanı vurur Ali‘m 

                                 

Arın yaban kovanın yok 

Feryadını duyanın yok 

Tutunacak bi yanın yok 

Elin boĢta durur Ali‘m    

(ġubat 1999) 

  

KOS PINARI 

Gelin atın kav çalıyor nalıynan 
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TutuĢuyon duvağıynan teliynen 

Felek seni aldı benden eliynen  

Gönül dertten kurtulur mu bilmiyom 

 

Sevgini sakladım meĢum saysan da 

Geri vermem gasp etsen de soysan da 

Hicranımı teraziye koysan da  

Dirhem dirhem tartılır mı bilmiyom 

 

Yaylaların emeli ne kastı ne 

Pınarından damla düĢmez testine 

Ay ıĢısın kefen olsun üstüne 

Kolayınan örtülür mü bilmiyom 

 

Ver ilacın doktor deme be verem 

Al canımı söyle üste ne verem 

Yaslan yüreğime ol ciğer-parem 

Ferman densiz yırtılır mı bilmiyom 

 

Tenhalarda eylenemem kalamam 

Ardına düĢersem hızım alamam 

Ġsmini yazmaya bir yer bulamam 

Yüreğime kertilir mi bilmiyom  

(1974) 

 

ARMAĞAN 

Ben almadım sen koynuna al beni 

GözyaĢların ile taĢa çal beni 

Sen ağlarken alır gider sal beni 

Yalan dünya sana kalsın Armağan 

 

Murgul‘a bir melek inmiĢ gör hele 

Var kanadının altına gir hele 

Unutma gel  karanfiller ver hele 

Bayramdan bayrama olsun Armağan 

 

Benim canım senin olsun al eylen 

Gözü karam anılara dal eylen 

Yalnız kalsan da aldırma gül eylen 
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Hüzünlenme yüzün gülsün Armağan 

 

Sevip okĢamaya varmadı elim 

Alın yazın böyle imiĢ güzelim 

Ey Ģehla bakıĢlım göçmen Ģivelim 

Deymeyin muradın alsın Armağan   

(Temmuz 2000) 

 

PEYMANE 

Seherinen yürür suna 

Gülücükler suna suna 

Göz koyan var namusuna 

Yağan lanet dinmeyecek 

Emine çakır Emine 

Gözleri akır emine 

Seni kim yakır Emine 

Mehiren ödenmeyecek 

 

Akan gözyaĢını dindir 

Kurusun sineye indir 

Güldürmeyen talihindir 

Ġnadından dönmeyecek 

 

Giden dönmez mi Kore‘den 

Kim aslını inkâr eden 

Çibanın baĢı nereden 

Merhemin edinmeyecek    

(Mart 2001) 

                           
ġIMBIL ESME 

Atı satan mı Bekiro 
Tayı katan mı Bekiro 

Duydum oynaĢın var imiĢ 

Beni atan mı Bekiro 

 

ArnakmeĢe‘ye çıkaman 

Elin titrer kav çakaman 

Ġçme diyom ayıkaman 

Yana yatan mı Bekiro 
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Ġlaç desem alamazsın 

Derde deva olamazsın 

Ölürüm de bulamazsın 

Yasım tutanmı Bekiro 

 

Engiz Dağı‘na kar düĢer 

Lazut saçak sarkar düĢer 

Geceleyin efkar düĢer 

Sen unutan mı Bekiro 

 

KARA YILAN 

Kıvrım kıvrım kakülünü 

Tarar Yusuf‘um Yusuf‘um 

Süt mısırın püskülünü 

Sarar Yusuf‘um Yusuf‘um 

 

Kilisekıran‘dan beri 

Yürür kibari kibari 

Zeynep ‘ini görse bari 

Sorar Yusuf‘um Yusuf‘um 

 

Narda salkım salkım üzüm 

Deneleri süzüm süzüm 

Bin derdin birine çözüm 

Arar Yusuf‘um Yusuf‘um 

 

Bir of çeker kederinden 

Sızı nükseder derinden 

Ümide son seferinden 

Firar Yusuf‘um Yusuf‘um 

 

GELĠN KAYASI 

Ürmeli‘ye bahar gelir yaz gelmez 

Felek lanet okur imtiyaz bilmez 

Kim demiĢse yeni gelinler ölmez 

Yasını tutuyor Ürmeli gelin 

Gözlerin kudretten sürmeli gelin 

 

Gelin kayasına tutunamazsın 
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Bir tutam gülinen yetinemezsin 

Duvağın ıslanır örtünemezsin 

Yasını tutuyor Ürmeli gelin 

Gözlerin kudretten sürmeli gelin 

 

Kara petek oğul vermez bal vermez 

Ahududum tutunacak dal vermez 

DaniĢmed‘in yığma karı yol vermez 

Yasını tutuyor Ürmeli gelin 

Gözlerin kudretten sürmeli gelin 

 

Kırmızılar giyinirsen eynine 

Gözü dönmüĢ biri çıkar öynüne 

Kınalı kuzunu aldın koynuna 

Yasını tutuyor Ürmeli gelin 

Gözlerin kudretten sürmeli gelin 

 

Gelin kayasına fidan dikilmez 

Eyens almayınca darı ekilmez 

Üvey ananın gahırı çekilmez 

Yasını tutuyor Ürmeli gelin 

Gözlerin kudretten sürmeli gelin 

 

ġĠRVAN 

Aney ġirvan ne yandadır 

Hasret acısı candadır 

Koç yiğidim zindandadır 

Canım gider ben gidemem 

 

Emirhan‘da yığma kar var 

Yol iki baĢlı canavar 

Beni ġirvana kim kovar 

Canım gider ben gidemem 

 

Aney gurban ne yandadır 

Vebal bize kıyandadır 

Aney gurban ġirvan‘dadır 

Canım gider ben gidemem 
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Ben yaralı Ģahin miyem 

Gaip bilen kahin miyem 

BağlanmıĢım rehin miyem 

Canım gider ben gidemem  

 

KAZAN DERE 
Kazan Dere suyun uyur nazınan 

Bir baĢkasın baharınan yazınan 

Seni tarif edemem ki azınan 

Yollarımı kesme benim selinen 

Kavlimiz var köyde bir güzelinen 

 

Kazan Dere menekĢen var lalen var 

Kayalardan yolun var Ģelalen var 

Bana bu gün uzaklardan gelen var 

Yollarımı kesme benim selinen 

Kavlimiz var köyde bir güzelinen 

 

Kayaların yosun ile bezenmiĢ 

Soğuk suyun yaylaya mı özenmiĢ 

Söyle senin adın niye kazanmıĢ 

Yollarımı kesme benim selinen 

Kavlimiz var köyde bir güzelinen 

 

Kazan Dere yolların ötedendir 

Kervanların su çekmiyor nedendir 

Adın sanın belli çok eskidendir 

Yollarımı kesme benim selinen 

Kavlimiz var köyde bir güzelinen 

 

SAĞIR ĠSMAĠL 

Güzün bükte sıra sıra höbekler 

Bahar geldi geçti sorma Ġsmail 

Pusu kurmuĢ elekçi seni bekler 

Su bulanık atı sürme Ġsmail 

 

Asker oldun potinleri giymedin 

Komutanlar seslendiler duymadın 

Gençliğini yaĢamadın doymadın 
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Nefesini alıp verme Ġsmail 

 

Gemi gelir iskeleye yanaĢmaz 

Tertibin yanında durur konuĢmaz 

Sesin aĢağı tepeye ulaĢmaz 

Dağlar birbirine girme Ġsmail 

 

Elekçi‘nin sularına sığmadın 

Zalim kuĢa kurda boyun eğmedin 

Yosun tutmuĢ kayalara değmedin 

Deniz seni komaz durma Ġsmail 

 

EN GÜZEL SEN 

Öyle bakma yalan demem 

En güzel sen sen güzelsen 

Söylemeden de edemem 

Sen güzelsen en güzel sen 

 

Her çiçeğin rengi sende 

Gamzelerinde busende 

Sevimlisin gülmesende 

Sen güzelsen en güzel sen 

 

Yüzün kudretten men Ģeyli 

Gözlerin mor menevĢeli 

Ne seher ne seher yeli 

Sen güzelsen en güzel sen 

 

Gel aymazım gel gafilim 

AĢkına düĢen sefilim 

Sevda kokan karanfilim 

En güzel sen sen güzel sen  
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Ünal YILDIRIM (1945 - ): 

ġair. 1945 yılında Bayadı Köyü‘nde doğdu. Babası Salih Bey, 

annesi Dudu Hanım‘dır. Bayadı köyünde ilk öğrenimine baĢlayan 

Yıldırım, buradan mezun olduktan sonra Ordu Erkek Sanat Enstitüsü‘ne 

kaydolur. 1964 tarihinde Merkez (Kızılçukur) Artık Köyü Ġlkokuluna 

okul müdürü olarak atanır. Bir süre burada öğretmenlik yapar. 1963 

yılında Ġstanbul-Maçka Yüksek Tekniker Okulu‘nu kazanır. 

Öğretmenlik görevinden ayrılarak yüksek öğrenimine burada devam 

eder. 1969 yılında mezun olur. 1970‘de askere gider. Askerliğini yedek 

subay olarak Gaziantep‘te tamamlar.  

Gençlik yıllarında erkek gömleği diken Ģair, bir ara cambazlığa 

merak salar. Sonradan ip cambazlığına yönelir. Yüksekokulda okurken 

de mobilya ve dekorasyon iĢlerinde çalıĢır. Ogünlerden bahsederken 

Ģunları söyler: ―Ata binerdim, güreĢ yapardım, dirgen cambazı idim. Ġp 

sihirbazı idim. Ġyi bir yayla hastası idim.‖
42

 Peri ÇarĢı‖ kitabının 174. 

sayfasında bulunan ―Hey Gidi Günlerim‖ adlı Ģiirinde gençlik yıllarına 

ait izler bulmak mümkündür. 

1970 yılında Yıldızlı Köyü‘nden Abdullah ġenol‘un kızı AyĢe 

Hanım‘la evlenir. Bu evliliğinden Semih Göksel
43

 (1975) ve Salih 

Emrah
44

 (1977) adlarında iki çocuğu bulunmaktadır. 

1971‘de Ordu Belediyesi Fen ĠĢleri‘nde tekniker olarak göreve 

baĢlar. Fen iĢleri müdürlüğü görevinde bulunur. 1995 yılında bu 

görevinden emekli olur. Emekli olduktan sonra 9 yıl kadar özel sektörde 

çalıĢmaya devam eder. Yıldırım, halen Doğankent Yapı Kooperatifi‘nde 

kontrol mühendisi olarak çalıĢmaktadır. Emekli olduktan sonra köyünde 

yaptırdığı yeni evinde inzivaya çekilir. Her yıl düzenli olarak 1 

Mayıs‘tan itibaren altı ayını burada geçirir. Toprakla uğraĢır. Çiçek 

yetiĢtirmeye meraklıdır. Kendi elleriyle çiçekler eker. Diktiği kırk çeĢit 

çiçeğin her biri için birer de dörtlük yazmıĢtır.  

Yıldırım, Ģiir yazmaya küçük yaĢlarda baĢlar. Bu yıllarda 

Ģiirlerini kitap ve defterlerinin kapaklarına karalar.  Bunlar yazım 

hatalarıyla dolu Ģiirlerdir. KonuĢtuğu gibi yazdığı için edebiyat 

                                                           
42 24 Kasım 2010 tarihli Ģahsıma yazılan mektup‘tan alınmıĢtır. 
43 Semih Göksel, harita mühendisidir. 
44 Salih Emrah, yüksek mimardır ve Ġstanbul Arel Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev 

yapmaktadır. 
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öğretmeninden hep ikaz almıĢtır. Ancak 1970‘ten sonra durumun 

farkına varır. ġiirlerini derleyip toparlar. On yıl boyunca koĢma ve 

serbest tarzda Ģiirler yazar. Özellikle hece ölçüsü üzerinde yoğunlaĢır.  

1980‘den sonra da edebiyat ve Ģiir kitapları okuyup notlar 

almaya baĢlar. Dil hataları ve imla yanlıĢlıklarını düzeltmeye çalıĢır.   

Yıldırım, Türk Halk edebiyatına gönül veren Ģairlerdendir. 

ġiirleri daha çok dörtlüklerle kurulan koĢma, mani ve semai tarzındadır 

ve hece vezni ile kaleme alınır. Yıldırım‘ın Ģiirleri daha çok ilhama 

dayalıdır. Ölçünün kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır. Uyakta halk, özellikle 

saz Ģiirinin özelliklerini yansıtır. ġiirlerinin bazıları türkü formunda 

bestelenmiĢtir. 

Karacaoğlan ve Yunus Emre‘yi çok sever. Okudukları arasında 

BeĢ Hececiler, Neyzen Tevfik ve ġair EĢref‘in yeri ayrıdır. TaĢlamacılık 

yönü de bunlardan gelir.  

ġiirleri ilk kez Ordu Olay ve Hürses gazetelerinde yayımlanır. 

Daha sonra ulusal dergilere yönelir.  

2005 yılında ilk Ģiir kitabı, ―Sabaha KarĢı‖ yayımlanır. Kitap 

beĢ bölümden oluĢur. ġair sevda türküleri ile baĢladığı kitabına 

koĢmalarla devam eder. Memeleket havası adını verdiği üçüncü 

bölümde baĢta Ordu olmak üzere Anadolu‘nun güzel tabiatını anlatır. 

Kitapta siyasi ve sosyal konulara değindiği bazı taĢlamaları da vardır. 

Kitap maniler bölümü ile sona erer. Eserde toplam 104 Ģiir 

bulunmaktadır. 

ġiirlerinde hece veznini kullanan Yıldırım, sade ve içten bir dil 

kullanır. Zaman zaman yerel dilin ifade özelliklerinden faydalanır. 

Ancak kelime hazinesi darlığı ve kafiye bulmadaki zorluğu nedeniyle 

zaman zaman Ģiirin ritminde ve akıcılığında aksamalar olur. KoĢma ve 

manilerde daha baĢarılıdır.  

2006 yılında yayımlanan ―Peri ÇarĢısı‖, yedi bölümden oluĢur. 

Toplam 133 Ģiir bulunmaktadır. Kitapta aĢk ve tabiat teması yoğunluk 

kazanır. SöyleyiĢ bakımından gösterdiği baĢarıyı kafiye seçiminde 

devam ettiremez. Dil ve üslup bakımından ilk kitabındaki tavır aynen 

devam eder. 

2008 yılında yayımlanan ―Var mı Sevda Üstüne‖, adı gibi sevda 

üstüne yazılmıĢ Ģiirlerle doludur. Kitap, beĢ bölümden oluĢur. Toplam 
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162 Ģiir bulunur. Bu Ģiirler arasında önceki kitaplarında yayımlananlar 

da vardır. Kitapta aĢk, hasret, gurbet, tabiat, ve ordu‘nun güzellikleri 

anlatılır. KoĢma, taĢlama ve maniler dikkati çeker. ġiirlerin tamamı, 

diğer eserlerinde olduğu gibi, hece vezni ile kaleme alınır. 

Gökhan Akçiçek, Yıldırım‘ın Ģiir malzemesinin daha çok kültür 

objeleri ile yaĢantıya dayandığını ve onun Ģiirlerine odaklanırken bu 

perspektifin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini söyler: 

“Onun şiirleri, eksik ya da yarım bıraktıklarımıza yeniden 

dönmemizin gerekliliğini hatırlatıyor, Ünal Yıldırm, hayatın hay huyu 
içinde ertelediklerimizi, kaçırdıklarımızı el yordamıyla da olsa tekrar 

bulabileceğimizi fısıldıyor bize. (…) Ünal Yıldırım için “sevda 
bahçesinin gazel yaprağı” dedim. Bu kanıya onun şiirlerini okuyunca 

vardım. Yolunuz bir parka ya da bahçeye düşerse arayın o gazel 

yapraklarını… Yaşamın nasıl bu kadar umarsız ve hızlı aktığını 
göreceksiniz. Dinlenin biraz o bahçede, soluklanın bir mühlet. 

Ruhunuza dolan musiki yenilesin sizi. Varsın bir şarkının son dizeleri 

kalsın dudaklarınızda. Bir şiirin çağrıştırdıklarıyla, yeniden dönün o 

asude yıllara. Orada, o arka bahçede bekliyor ömrümüzün düş 

arttıkları… Korkmayın girin o bahçeye…”
45

 

Yıldırım, halen masasında yeni bir çalıĢmasının bulunduğunu 

burada yer alan Ģiirlerinde daha çok mani ve semaî tarzına ağırlık 

verdiğini ve kitabın 2011 yılının ortalarında yayına hazır olacağını 

belirtilmektedir. 

Eserleri:  

Sabaha KarĢı, Orses Matbaacılık, Ordu 2005  

Peri ÇarĢısı, Ordu Olay Matbaası, Ordu 2006  

Var mı Sevda Üstüne, Bayrak Yayıncılık, Ġstanbul 2008  

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Gökhan Akçiçek, Kırık Sesler Sokağı, Kumdan Yazılar Yayınevi, s. 73-74, Mart 2010 Ordu. 
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CANIM ANNECĠM 
DüĢünürüm Ģimdi bebek oldum mu 

Acaba diyorum seni yordum mu 

Büyük zahmete hal hatır sordum mu 

Benim sevgi dolu canım annecim. 

 

Sizlere kaĢımı öne seremem 

Ne yapsam saygımı yeter göremem 

Mümkün mü dünyada hakkın veremem 

Benim sevda dolu canım annecim. 

 

Yürekten tutuĢmuĢ sönmez sobayım 

Anlıyorum seni ben bir babayım 

Onlara ne asi ne de kabayım 

Benim sevgi dolu canım annecim 

 

Selamım ulaĢsın iki aleme 

Ömrümde hatıran sığmaz kaleme 

Helal et hakkını bu gaileme 

Benim sevda dolu canım annecim. 

  (S.K., s.42) 

 

HAMSĠNAME 

Hamsi benzer kurĢun gümüĢ rengine 

Boyları hepsi de dengi dengine 

Besindir hem fakir hemdi zengine 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

  

Kar mevsimi kıĢın soğuk havada  

Kızartma yapılır tepsi tavada  

Soğanla birlikte varsa helva da 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

 

Pırıl pırıl eder taze yenisi  

Pulları Kütahya ili çinisi 

Sevdadır pirinçli içli sinisi 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

 

Mangalda ızgara halkımız haklı  
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Yedikçe baĢına toplanır aklı 

Belli bir süre kalmaz kokusu saklı 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

 

Mola bismillah der reis ilk sözde 

Bulunmazlar hemen öyle gez gözde 

Kısmettir saklanır suda löngözde 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

( … ) 

Mısır unu ile hamsili ekmek  

Yanına çeĢitli yöresel yemek  

Karadeniz demek iĢte bu demek 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

 

Buğlama yapılır derin tepside  

Ġnsanlar severler hemen hepsi de  

Keyfine doyulmaz varsa pepsi de  

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

 

DüĢtü mü birinci cemre havaya 

Hamsi daha konmaz sıcak tavaya 

Deniz dursun artık git bak ovaya 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

( … ) 

Karadeniz‘liyiz yöre sözümüz  

Hamsi iĢtahımız doymaz gözümüz 

Çıkar kıĢ mevsimi güler yüzümüz 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi 

 

Ünal Yıldırım der balığa deniz  

Hamsi sever derin löngöz bir deniz 

Karadeniz uygun soğuksu deniz 

Sofrada nimettir Ģu bizim hamsi                              

  (S.K., s.50) 

 

FARKINA VARMADAN 

Duygunun tadına Ģeker katarak 

Kalbin ortasına düğüm atarak 

Sevgi çamuruna dalıp batarak 
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Farkına varmadan sevdalı oldum 

 

Ġsterim gönlünü özür dilemem 

Ġsmini bir yazdım ölür silemem 

Sonucu nereye gider bilemem 

Farkına varmadan sevdalı oldum 

 

Gözünün rengiyle kendimi yordum  

Sevda kabul müdür gönlüme sordum 

Kabulü mazhardır hayalin kurdum 

Farkına varmadan sevdalı oldum. 

 

KıĢkırtıcı hissin geçte elime 

Bana çok hoĢ gelir sevda kelime 

Yüzünde güzellik vurur dilime 

Farkına varmadan sevdalı oldum. 

 (P.Ç., s. 47) 

 

ġĠĠR DÜNYAM 
Kendimi sanırım hayatta kurstayım 

Sene altmıĢ üçte Ģiire hastayım 

Çıraklık dönemi yıllarımı aldı 

Seksene gelince kalfaca ustayım. 

 

Ġlhamım Mevlana Yunus Emre lere 

Hayranım Ģairler beĢ hececi lere 

Türk Edebiyatı sevda hayallerim 

Karacaoğlana benzer gibi lere 

 

ġiirim isterim yazılsın çiniyle 

ÇıkmıĢım ortaya Ģu hece vezniyle 

ĠnĢallah nazara gelmem de hayatta 

BaĢarı sağlarım Allah‘ın izniyle 

 

Bir sevda ki koĢar bırakmaz peĢimi 

Kalemle göstermek isterim diĢimi 

Duygumu Ģiirle tarife gelince 

Ġçimdeki peri kolaylar iĢimi. 

 (P.Ç., s. 173) 
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ZAKKUM 
Dere dediğin bu mu  

Kenara saçmıĢ kumu 

Kız gülüĢün andırır  

Yeni açmıĢ zakkumu. 

 (P.Ç., s. 200) 

 

ORTANCA 

Yanıma geldi anca  

Elinde beyaz gonca  

Ne uzundur ne kısa 

Benim yarim ortanca. 

 (P.Ç., s. 200) 

 

PALMĠYE 

Palmiyeler büyüdü 

Kız küçüktü büyüdü 

Dünya güzeli oldu 

Benim gönlüm büyüdü. 

 (P.Ç., s. 206) 

 

BEYA GÜL 
Beyaz gül açmıĢ yüzünü 

Söylerim sevda sözünü 

Baktım ki kaĢın altına 

Mavili gördüm gözünü. 

 (P.Ç., s. 208) 

 

SILA OCAĞI 
Girdim gül bağına dikeni vardır 

Derdimi paylaĢan sevgili vardır 

O da gitti gideli dünyam dardır 

Gurbetin kahrını, çekemem gayrı. 

 

Gözlerim yollarda akĢam sabahım 

Ayrılık üzüyor Zülfü siyahım 

Bu kadar çok mu ki bilmem günahım 

Gurbetin kahrını, çekemem gayrı. 
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HoĢuma gider mumları yakıĢım 

DeğiĢir gibi hayata bakıĢım  

Duyguma kar etmez karĢı çıkıĢım  

Gurbetin kahrını, çekemem gayrı. 

 

GitmiĢ olsam diyor köĢe bucağa 

Sılanın toprağı ana kucağa  

Özlemim biter mi kaydım ocağı 

Gurbetin kahrını, çekemem gayrı.  

(VSÜ, s.22) 

 

ÇOBAN ÇALGISI 

Üstünde kebe elinde kavalı 

Çoban deyip geçme gönlü yaralı 

Çalar kavalı havalı havalı 

Ġnceden inceye çoban çalgısı. 

 

 Ah çekesim gelir bazen derinden  

Ne kızgın sıcaktan ne de serinden 

Kavala yüreğim oynar yerinden  

Hüzünün çoksusu çoban çalgısı. 

 

Bir musiki sesi çeĢme baĢında  

ÇeĢme Ģırıl Ģırıl dağı baĢında 

Sürüler toplanmıĢ,çoban baĢında 

Kıssadan hisseler çoban çalgısı. 

  

Kavala koĢarım neyse vergisi  

Bir uzun havaya yeter sevgisi  

Hak eder benden karanfil nergisi 

Duygular dünyası çoban çalgısı. 

 (VSÜ, s.58) 

 

ATA SÖZLERĠ 

Odun yanar kül ile köz alınır 

Adam olan adamdan söz alınır 

Bir yarda güzellik arıyor isen 

Bakma geri kaĢ ile göz alınır. 

Ġnsanın acıya durur mu yaĢı  
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YaĢayan dünyada gezer dağ taĢı  

Kimi diyelmeye eĢik bulamaz 

Adam olana her yer köĢe baĢı. 

 

Çiçek açarda arısız olur mu  

Beyazı moru sarısız olur mu 

Bunca derde bunca çileye karĢı  

ġu dünya hayatı yarsız olur mu. 

 

Yara varsa derde derman sarılar  

Netice almaya böyle varılır 

Dünyada olan her Ģey Ġrcelikten  

Ancak insan kabalıktan kırılır. 

 (VSÜ, s.70) 

 

GELĠN KAYALAR 
Oğlan kızı ister aile vermez 

TaĢtan heykellere akıl sır ermez  

Rivayet aslını hiç kimse bilmez 

Allah‘ın hikmeti Gelin Kayalar. 

 

Kapıyı kesmiĢtir gece yayalar  

Anayı evdeki iĢler oyalar 

Kız kaçmıĢtır sabah çıkar foyalar 

Allah‘ın hikmeti Gelin Kayalar. 

 

Evladın sevgisi bir gönül tahtı  

Ananın tutmuĢtur beddua ahtı  

Düğünün kaderi bellidir bahtı 

Allah‘ın hikmeti Gelin Kayalar. 

 

Tepeye dizilmiĢ tek sıra kaya  

TaĢların kimisi benziyor taya  

Ġnsanlar peĢine gidiyor yaya 

Allah ın hikmeti Gelin Kayalar. 

 

Gelirse insanın Ģayet göresi 

Kabadüz ArĢuluk civar yöresi 

Anladın mı Ģimdi bura neresi 



O r d u l u  ġ a i r l e r  A n t o l o j i s i  | 95 

 

 

Allah ın hikmeti Gelin Kayalar. 

 (VSÜ, s.107) 

 

TABYABAġI KIZLARI 

Aman kiraz aldım yaprak dalından 

Aman kıpkırmızı yenmez balından  

Üç güzel birlikte Tabya baĢında 

Aman yürüyemez kızlar çalımdan. 

 

Aman kiraz dalı yere eğilmiĢ  

Aman kırık sandım meğer değilmiĢ 

TabyabaĢı nda bir sarıĢın güzel  

Aman ne bileyim bana meyimmiĢ. 

 

Aman kirazımı rüzgar salladı  

Aman dökülmedi Allah kolladı 

TabyabaĢı nın en tatlısı bana 

Aman mendil ile selam yolladı. 

 

Aman ektim diktim dört bir bucağı  

Aman bahçem sanki kiraz ocağı  

Ordu diyarında Ģu TabyabaĢı 

Aman nazlı güzel kızlar kucağı.  

 (VSÜ, s.115) 

 

SILA TÜRKÜSÜ 

Oğulsuz ocakta duman tüter mi  

Virane bağlarda bülbül öter mi  

Ġnsan gönül verip en yakınına  

Hasretlik çekmeye yürek yeter mi. 

 

Gidin kuĢlar ,gidin baĢımdan gidin  

Dereyi tepeyi düz yoldan gidin  

Candan sevdiklerim var selam edin 

Ciğerim yanıyor bir haber edin. 

 (VSÜ, s.180) 

 

YAR KAHRI 

Günü aya eklerim  
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TutuĢur eteklerim 

Yarim gitti gurbete  

GeliĢini beklerim. 

 

Yağmur yağar çiseler  

Islanır elbiseler 

Müjdesini veririm 

Yar geliyor deseler. 

 

Pencereden bakıyor  

Küpesini takıyor  

Yarimin su sözleri  

Yüreğimi yakıyor. 

 

Gıcırtılı tekerim 

Yar kahrını çekerim 

Eller ne derse desin 

Bir tanesin, Ģekerim. 

(VSÜ, s.182) 

 

KARA ÜZÜM 

Ġnce sürgün veriyor 

Kara üzüm tefeyi  

Ben zaten vurulmuĢtum 

AlmıĢ gelir tüfeği. 

 

Bakıyor asmaya 

Gördüğün kara üzüm  

Tapu gibi senettir 

Sana verdiğim sözüm. 

 

Kara üzüm yaprağı  

Gölge yapar toprağı  

Az kalsın çalacaktı 

Gönlümüzü kırağı. 

 

Kara üzüm çiçeği 

Salkım olmuĢ sallanır 

Kime gönül verdinse 
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Tatlı gibi ballanır. 

(VSÜ, s.198) 

 

FINDIK MANĠLERĠ 

Fındık kırdım iç ettim 

Gurbet eli hiç ettim 

Kaderde dönüĢ varmıĢ 

Toprağıma göç ettim 

 

Bağa girdim bahçeye 

Fındık dalda beĢleme 

Güzel her zaman gelir  

Sevgi ile iĢleme 

 

KovĢulları ıslattım 

Harman yerim bayırsız 

Zahmetimi sormazsın 

Hayırsızsın hayırsız 

 

Bahçeler bahar yazla  

IĢgın sürer dallanır  

Fındık ağası kızlar 

Haklıdırlar ballanır 

 Ordu, 22 temmuz 2008 

 

SEVDALANIR DURURUM 

Dün gece ki mehtapta bulutu resmin sandım 

Semaya bakıp bakıp hep güzelliğin andım 

Bir kıvılcım narına, yandım; sinemden yandım 

ġu gönlümün keyfine, sevdalanır dururum. 

 

En ilkin sevdiğimsin kırmızı gonca gülüm  

GirmiĢim bu devrana yüreğim bölüm bölüm 

Hasretlik çeker olmak bana artım bir zulüm  

ġu gönlümün keyfine, sevdalanır dururum.  
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Dertlerim muhabbete döndü bahar çağında  

Sen Leyla ben Mecnun‘um bülbüllerin bağında  

Farkına vardığımda, kaldım aĢkın ocağında  

ġu gönlümün keyfine, sevdalanır dururum. 

 Ġstanbul, 10 Ekim 2009 
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Azer YARAN (13 Eylül 1949 - 3 Ekim 2005): 

  ġair, yazar, çevirmen. 3 Eylül 1949 yılında Ordu‘nun Fatsa 

ilçesine bağlı Kavraz (Ģimdiki adıyla Korucuk) köyünde dünyaya geldi. 

Babası Abdullah Efendi, annesi Lütfiye Hanım‘dır. Ġlk ve orta tahsilini 

Fatsa‘da tamamladıktan sonra 1964 yılında Ordu Lisesi‘ne girer. 1967 

yılında buradan mezun olduktan sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil 

Tarih ve Coğrafya Fakültesi‘nde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü‘nü 

kazanır. 1971 yılında buradan mezun olur. 1970 yılında daha 

üniversitede okurken TRT Ankara Radyosunun çoksesli korosunda 

çalıĢmaya baĢlar.
46

 Bu yıllarda profesyonel müzik eğitimi alır. 1974 

yılında TRT‘de muhabirliğe baĢlayan Yaran, 1975 yılında dıĢ yayınlar 

muhabirliğine getirilir. 12 Eylül‘den sonra Sivas‘a sürgün edilir. Bunun 

üzerine görevinden ayrılır. Bir müddet iĢsiz kalır. Yayınevlerinde 

çevirmenlik ve reklam yazarlığı yapar. (1982-1991)  

TRT‘de çalıĢtığı yıllarda evlenir, ancak 12 Eylül‘ün zor Ģartları 

altında evliliğini yürütemez ve ayrılır. Yaran‘ın bu evliliğinden Göksay 

adında bir çocuğu bulunmaktadır. Aynı dönemlerde Ankara‘da serbest 

avukatlık yapan bir hanımla ikinci evliliğini yapar. Bu evliliği de iyi 

gitmez, boĢanır. Özel yaĢamının savrukluğu onu kırılgan ve mahzun bir 

adam yapar. Özellikle TRT‘den atılmasını içine sindiremez. TRT‘den 

atılması, yaĢamındaki en önemli kırılmayı ve travmayı oluĢturur. Geriye 

dönmek için uğraĢsa da bu arzusuna kavuĢamaz. Bütün dostlarına ve 

adeta hayata küsen Ģair, nihayet, 1992 yılında geçmiĢe dair her Ģeyi 

Ankara ve Ġstanbul‘da bırakarak köyüne çekilir. 

1996 yılında emekli olan Yaran, Fatsa‘nın Korucuk Köyü 

Kavraz mahallesinde adeta bir inzivaya çekilir. Ne yazık ki buradaki 

uzun yalnızlığının son iki yılı çok daha acılı geçer. Ömrünün son iki 

yılında kötü bir hastalıkla mücadele eden Yaran, 3 Ekim 2005‘te 

doğduğu köyde hayata gözlerini yumar.
47

   

Azer Yaran, edebiyat ve bilhassa Ģiire daha çocukluk 

dönemlerinde ilgi duymaya baĢlar. ġairde edebi hazzı uyandıran ilk 

etkiler de bu dönemlere rastlar. Zaten eserleri incelendiğinde ilk 

hatıraları da çocukluk dönemlerine aittir. Büyüklerinden dinlediği 

                                                           
46 Azer Yaran, 1970 yılında TRT‘nin düzenlediği ses ve yetenek sınavından geçerek, kurumun 

çok sesli topluluğunda bas ses olarak Ģarkı söylemeye baĢlar. 
47 Attila Ġlhan‘la aynı yılda ve ayda vefat eden Yaranın ölümü de bir hayli yankı bulur, baĢta 

Cumhuriyet ve Hürriyet gibi ulusal gazete ve dergilerde hakkında birçok yayınlar yapılır.   
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masallar, meseller, dinsel dualar, ilahiler, halk türküleri ve ağıtlar daha o 

zamanlarda onu derinden etkiler. Özellikle annesi Lütfiye Hanım‘ın 

ninnileri, masalları, engin sevgisi ve doyurucu Ģefkati onun hassas ve 

kırılgan kalbinde yer eder.  

Üniversite yıllarında okuduğu ve çok beğendiği Rus 

Ģairlerinden etkilenir. Ġleride Rus Ģairlerinden ve özellikle Yesenin‘den 

yapacağı tercümeler, Ģiir dünyasını yeni baĢtan kuracaktır. Onun duygu 

ve düĢünce dünyasını daha çok Rus edebiyatı Ģekillendirir. Rusçadan 

dilimize Ģiirlerini tercüme ettiği Ģairler duygu, düĢünce, duyarlılık, algı 

ve bakıĢ açısı olarak zihinsel düzeyde arkadaĢlık yaptığına inandığı 

kiĢilerdir. Bunlar arasında; S. Yesenin, A. PuĢkin, B. Pasternak, A. 

Ahmatova, G. Aygı, A. Blok ve V. Mayakovski‘dir. Ancak bilhassa, S. 

Yesenin ve A. PuĢkin‘den çok etkilenir. S. Yesenin‘in onun için çok 

özel bir yeri vardır. 

Yaran‘a göre sanat, ―BakıĢların giriftliği değil, kendini 

anlatmak isterken kullandığı dilin en zorunlu sözüdür.‖ ġiir ise, 

―Tanrısal âlemin gölgesidir. DuyuĢumuz, düĢünüĢümüz bizi tanrısal 

olana yakınlaĢtırır. ġiir, duyuĢumuzun ve düĢünüĢümüzün en özgür ve 

yapay ürünüdür. Evrensel doğa için su ne ise, evrensel Ģiir için Ģiir de 

odur.‖
48

 

Yaran, 1970‘lerin sosyalist gerçekçi Ģairleri arasında yer alsa 

da, Ģiirsel duruĢu açısından onlardan epeyce uzak bir mevzide 

konuĢlanmaktadır.  

Ġlk Ģiiri ―Sen‖ 1976 yılında ―Türkiye Yazıları‖nda yayınlanır. 

Bu tarihten sonra OluĢum, Sanat Emeği, Somut, Milliyet Sanat, Hürriyet 

Gösteri, Bilim ve Sanat dergilerinde yazar. Ayrıca son yıllarda, 

Ankara‘dan yayınlanan Edebiyat ve EleĢtiri ile Ġrfan Yıldız ve Kaya 

Demiral tarafından Ünye‘den çıkartılan ―Uzak‖ Ģiir seçkisinde Ģiirleri ve 

yazıları, kendisiyle yapılan söyleĢiler düzenli olarak yayımlanır.   Bunun 

yanında, Göçebe ġiir Seçkisi, Hürriyet Gösteri dergisi, YKY Kitaplık 

dergisi, yazılarının, Ģiirlerinin ve hakkında yazılan yazılar ile kendisiyle 

yapılan söyleĢilerin bulunduğu yayımlardır.  

Türkiye‘nin birçok önemli aydını, yazarı ve Ģairiyle yakın 

dostlukları vardır. Bunlar arasında; Sina AkĢin, Anıl Çeçen, Ataol 

                                                           
48

 Ġrfan Yıldız, ―Azer Yaran ile ―Burada GünıĢığı Türk‖ ve ―Deniz ve Ten‖  Üzerine SöyleĢi‖, 

Edebiyat ve EleĢtiri, S.48, Mart-Nisan 2000. 
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Behramoğlu, Ahmet Telli, Ahmet Erhan, Ġlhan Erdost, Muzaffer Erdost, 

Mehmet Taner isimleri sayılabilir. Köyüne çekildiği 1991-2005 

döneminde, Türkiye‘nin birçok Ģair ve yazarı, kendisini köyünde, 

otantik ortamında ziyaret eder.  

Yaran, ilk dönem Ģiirleri ve ilk kitabı olan Mayıs‘la, ünlü Ģair 

Cahit Külebi‘nin övgülerine mazhar olur.  

1970‘li yılların ikinci yarısından baĢlayarak bilimsel çalıĢmalara 

baĢlar. Bu sıralarda Rus Ģiirinden çeviriler yapar.  

BaĢlangıçta toplumsal ve bireysel gerçekçilikle yola çıkan 

Yaran, daha sonra öte gerçekçilik ya da aĢkın gerçekçilik çizgisinde 

ürünler verir. Ataol Behramoğlu, onu ―uzun dizeleri uyaklı ve lirik 

söyleyiĢleriyle‖, kendi kuĢağı içerisinde en çok Ahmet Erhan‘a benzetir. 

Çocukluk yaĢantıları ve bölgesinin kültür özellikleri Ģiirini besleyen ana 

damarlardır.
49

  

Muzaffer Buyrukçu, onun Ģiiri için ―kiĢiselden toplumsala, 

toplumsaldan evrensele küçük kıvılcımlarla sıçrayan bir yapıya sahip‖ 

olduğunu söyler. 

ġair ilk kitabı olan ―Mayıs‖tan sonra, Ģiir anlayıĢında yeni bir 

merhale kazanır. Bu dönemde daha çok destan türüne yaklaĢarak, 

folklordan ve türkülerden yaratıcı bir biçimde yararlanmaya çalıĢır. 

Uzun yıllar radyoda a capella toplulukta profesyonel Ģarkıcı 

olarak çalıĢır. Musiki ve türküler ona okul olur. Üniversitede Rus dili ve 

edebiyatı öğrenimi görmesi, Rus Ģiiri ile dünya Ģiirinin birçok örneğini 

Rusça‘dan okuma olanağı sağlar. Daha sonraları bu Ģiirlerin birçoğunu 

dilimize tercüme eder. ġiirlerinde bu birikim ve deneyim çok açık bir 

Ģekilde görülür. Bu aynı zaman da imge dünyasının geniĢlemesine de 

yardımcı olur.
50

 

Ġlk Ģiirlerini yayımlamadan önceki beĢ yıl boyunca, sürekli yeni 

Ģiir alıĢtırmaları yapar. Bunlar her mekanda yazılmıĢ Ģiir denemeleridir. 

Bu ada Rus Ģiirini özgün metinlerden okuyabilecek kadar dil de öğrenir. 

Yesinin‘den ilk Ģiir çevirileri de bu döneme aittir. 1976 yılında 

yayımlanan ilk Ģiirleri böyle bir hazırlık döneminden sonra yazılır. Bir 

                                                           
49 Ataol Behramoğlu, Son Yüzyıl Büyük Türk ġiiri Antolojisi, Ġstanbul. 
50 Ġrfan Yıldız, ―Azer Yaran ile ―Burada GünıĢığı Türk‖ ve ―Deniz ve Ten‖ Üzerine SöyleĢi‖, 

Edebiyat ve EleĢtiri, S.48, s.25, Mart-Nisan 2000. 
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bölümü sadece dergilerde kalan bu Ģiirlerde sağlam bir dize yapısı 

dikkati çeker. ―Mayıs‖ kitabındaki Ģiirlerinde ise, geleneksel formların 

etkisi göze çarpar. Ancak içerik yenidir. Bu durum, Ģairin son dönemde 

yoğun olarak okumaya baĢladığı Türk klasikleri, çeviriler ve Rus Ģiirini 

yakından tanıma fırsatını elde etmesine bağlanabilir. ―Mayıs‖ı izleyen 

Ģiirlerinde söyleyiĢ yeniden özgürleĢir. Yarım uyaklar ve ses 

benzerlikleri yakalanmaya çalıĢılır. 

1980‘li yıllarda yazdığı Ģiirlerin birçoğu yayımlanmadan tozlu 

raflarda yerlerini alırlar.  Ġlk kitabı ―Mayıs‖taki Ģiirlerinin dokusunda 

doğa vardır. Türlü konuları ele almasına rağmen Ģiirlerdeki imge ve 

semboller hep doğaya yaslanır. Adeta bir yaĢanmıĢlığın izlerini takip 

eder. Ġlk dönem Ģiirlerinde bunun kiĢisel doğasıyla ve kökleriyle alakalı 

olduğu söylenebilir.  

―Burada Gün IĢığı Türk‖ ile ―Deniz ve Ten‖ de ise, kendi 

deyimiyle, ―fırtınalı denilebilecek bir yaĢamsal ve Ģiirsel deneyimden 

sonra mutlak bir yalnızlık ikliminin ürünleridir.‖
51

 Doğa Ģairin yalnızlık 

ikliminde adeta entelektüel bir ortam olur. GeniĢ bir özgürlük içinde 

kendini Ģiire bırakır. ―Ve Ģiir, konuyla ve doğayla organik iliĢkide bir 

dilsel süreç olarak oluĢur.‖
52

   

2004 yılında Yaran‘ın bütün Ģiirleri Yapı Kredi Yayınları‘ndan, 

Giz MenekĢesi adıyla yayımlanır. Bu kitapta daha önce hiç 

yayımlamadığı Ģiirleri de bulunur.
53

 Son Yaz Bildirisi adını alan bu 

bölümle son Ģiirleri de gün ıĢığına çıkmıĢ olur.  

ġiirlerindeki tematik bir zenginlik göze çarpar. Bireysel 

anlatım, kutsanmıĢ bir yalnızlık, kaygı, elem ve acı onu hiç yalnız 

bırakmazlar. Yaran‘ın Ģiirlerinde yoğun bir felsefi içerik ve hatta bir 

bilgelik gözlenir. ġair, adeta yaĢamın mucizesini duymak eğilimindedir. 

Karanlığın kıyılarında bilinmeyeni aramaya ve bulmaya çalıĢır. Onlara 

fenerler tutar. ġiir de aynı zamanda oradadır. Çünkü Ģiir, usun uç 

beyliğidir.  

Yaran, ülkemizde dil kirliliğinin had safhaya ulaĢtığı bir 

dönemde, o kitabına ―Türk‖ ibaresini koyacak kadar Türkçe hayranıdır. 

                                                           
51 Ġrfan Yıldız, ―Azer Yaran ile ―Burada GünıĢığı Türk‖  ve ―Deniz ve Ten‖  Üzerine SöyleĢi‖, 

Edebiyat ve EleĢtiri, S.48, s.23-26, Mart-Nisan 2000. 
52 Ġrfan Yıldız, .A.g.y., s.23-26. 
53 A. Yaran‘ın ―Son Yaz Bildirisi‖  adıyla  yayımlamayı planladığı Ģiirleri bu kitapta aynı adlı 

bir bölüm olarak yer almaktadır. 
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Burada kullanılan bu ifade belki de bir tavır ya da bir itiraz olarak da 

algılanabilir. ġair, ortak imgenin dıĢında bir söyleyiĢ yakalar.  ―Burada 

Gün IĢığı Türk‖ ile ―Deniz ve Ten‖deki Ģiirlerde doğrudan göze ve 

kulağa daha az, ama iç duyuĢa ve bütünsel algıya daha fazla hitap eden 

ritimli ve tempolu bir söz dizimine varmayı dener.  

1970‘li yıllarda giderek politikleĢen bir ortamda ideolojik 

yaklaĢımlar denenmeye baĢlar. Yaran sosyalist gerçekçi Ģairlerin 

arasında ismi anılsa da onlardan epeyce uzaktadır. Hatta kendi ifadesiyle 

―Bu Ģairlerin uzağında değilsem de yanında da yer almam.‖ diyerek 

kendine özgün bir yol takip eder.
54

 

Yaran tematik olarak ideolojik söylem ve sloganların hakim 

olmaya baĢladığı bu sıralarda, politik bir duruĢu içselleĢtiren Ģiirinin 

yanında bireysel kalp atıĢını ön plana iter. Kelimeler üzerinde oynar. 

Hatta bu kelimelere ikincil anlam ve ses katarak ilk kez duyduğumuz 

tınısal çoğalım ve serbest çağrımlara koridor açar.
55

 Ses üzerinde 

özellikle durur. Dilini durağanlıktan kurtarabilmek için sürekli yeni 

kelime ve imgelerin ardından koĢar. Bu koĢuĢ bazen bir maceraya 

dönüĢür. Mistik bir ülkenin seyyahı gibi oradan oraya sürüklenir. 

Güncel olandan ziyade estetik olanın, daha üst bir dil ile söz 

ambarının arayıĢındadır. Kelime seçimi ve kullandığı imgelerle apayrı 

bir Ģiir dilinin iĢaretini verir. ġiirinin omurgasını kelimeler üzerine 

kurar. Kelimelerle bir yontucu gibi uğraĢır. Yeni kelimeler türetir. 

Yöresel kelimeleri Ģiire sokar. Onun Ģiirlerinde anlam problematikinden 

çok ―ses‖ sorunsalı incelenmelidir. Özellikle dizelerinde sıkça rastlanan 

aliterasyonlar Ģiirini bir müzik partisyonu haline getirir.  

Yaran, canlı-cansız doğanın organik ruhuna inanır. Orda 

kendisini bir bilinç konumunda görür. ġiirlerinde yurtsal ve evrensel 

doğa ile iç-içe ve yüz-yüze durur. ―Mutlak bir yalnızlıkta ―ben‖i yurtsal 

uzamın ve evrenin aynılaĢmasında buldum.‖ Diyerek bulunduğu 

zamanın ve evrenin imgeleriyle yazar. Böylece evrensel doğa karĢısında 

kendisine bir konum belirler.
56

 

                                                           
54 Ġrfan Yıldız, A.g.y., s.23-26. 
55 Selçuk Küpçük, ―Yesenin‘in Deniz ve Ten‘deki Oğlu: Azer Yaran‖, Kum Yazıları, s.8-10 
Nu:9, Ekim 2001  
56 Ġrfan Yıldız, A.g.y., s.23-26. 
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Azer Yaran, Türk Ģiirinde gerek kiĢilik olarak ve gerekse Ģair ve 

çevirmen olarak, taraflı tarafsız herkesin saygı ve sevgiye yaklaĢtığı, 

gıpta ettiği çok farklı, çok özel bir sanat/edebiyat eridir. 

ESERLERĠ
57

: 
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57 Bu bölüm, Ataol Behramoğlu, Son Yüzyıl Büyük Türk ġiiri antolojisi, Ġstanbul adlı 

eserinden faydalanılarak hazırlanmıĢtır. 
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AYRILIK 
dal ağrıyor kuĢ uçmuĢ  

ince giysilerde dolanıyor yel 

baharla deniz damıtılmıĢ 

kirpiklerde mavi rimel  

 

çocuk bulut ve ağaç 

soluklanıyorlar gün içre 

Ģarkısı duyuluyor sümbülün 

bu çevreye giysiler biçtim 

ak-mavi basmasından göğün 

apansız vurdu iĢimi bıçak 

 

usunu yitirmiĢ gitti yar 

su yar aktı ellerimden 

son yankısı yüreğinin çatlıyor 

acılarının bükümlerinde 

yari öptüğüm ısı masalsı 

Ģimdi ayak basılmaz bir kumsal 

acımın ve sevincimin bahçesi 

yolumun üzerinde ve yasak 

   

HÜZÜN 

gönlümün ağlayan yüzü 

sokağın gizleniyor bükülü dirseğine 

düĢen aĢkımın yaralı dizi 

uçurum dibinde bir pınar ağlıyor 

yazması kanlı güze 

 

yüreğimin surları aĢılmaz kenti 

söz kurĢuna diziliyor derinlerinde  

al tomarları çözüyor Ģarkı 

cam kırılıyor çocuklar deviniyor bir semtinde 

 

sürek avında türküm vuruldu 

çiçek soldu dans büzüldü 

kelebeğin yıldızı kırda tozudu 

yağmalandı bitek bir ovada 

türküm üzerime serpti külünü 
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gölgemde bir fide gibi oğlumla 

çayırlarında yürüyoruz toprağımızın 

doğamız soluklanıyor sağ bir nemle 

bir dağın gölgesi bürüyor ikimizi 

 

ülkenin bağrında oğulları kırıldı 

gözlerin kanlı eğimini onarıyoruz 

bakıĢların düzenliyoruz atıĢlarını 

yurdun uçsuz bucaksız mavisi 

onarıyor karayı ve denizi   

 

KOPUZ 
Mahmut Ragıp Gazimihal‟in yüce işinin esiniyle 

sazım ruhumun özge pusatı 

uyumla aktı parmağımda sesi 

aktı gün tadı aktı pus tadı 

göğsüme yasladım üç tele vurdum 

dutta bir orman uğuldadı 

 

göğsüme yasladım üç tele vurdum 

aktı gün tadı aktı pus tadı 

sazım Türk gönlümün özge pusatı 

sazım yağı eline geçmeyeceksin 

arzın gömüsünü sökse Çingiz 

yağı yargısına düĢmeyeceksin 

 

kanımın sesi özge sazım 

musıki ormanında özge ağacım 

 

kopuz 

ulus ruhumun dut sazı 

kopuz 

ulus ruhunun görk sözü 

   

DENĠZ VE TEN 
Ruhum—su tozu rüzgarda 

Bin yıl sayıkladı ruhum—onmadı 

Özünü sürer kıyıya deniz 

Postunu soyunur deniz dağılır 
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Ruhum bin yıl sayıkladı 

Bin yıl eğninden devrildi sözü 

Bedenin su-düĢümü tozudu 

AkĢamla kararır günle ağarır 

 

Deniz öz teni yüzülen su‘ca 

Özünü süre süre kıyıya varır 

Diplerin kütleyi koĢtuğu uca 

Özünü sürer deniz—kumda taranır 

 

AkĢamla kararır günle ağarır 

Duyum benim – su, usum—kara 

enel-hak acunda ruhum yüzüldü 

Ruhum ! sevgilim – köpük tanrıça 

   

ĠLK YAPRAK 
Eriyen karın dingin yelin 

çözülen bohçasında uç verdi 

Ģarkıyla iĢlenmiĢ mendili 

bin yıl bekleyen güveyliğimin. 

 

Bin yıl onu gözlerim, 

çıplak tevekler ormanı sarar, 

gizemli dürümünü açmak üzredir, 

sislerde benim görüĢüm aksar. 

 

Yurdun bitey haznesinde çiriĢli 

açar ilk yaprak özsu yürüyünce, 

bir bebeğin mırıltıyla gölgesi düĢer 

giden yılın gazellerine. 

 

Her çağ iĢte hep böyle anda 

ilk yaprak, doğuĢun ve aĢkın ilk yaprağı, 

Ģiirimin sesini çavlan dağıtır da 

ben eremem açar kuytusunda 
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SON YAPRAK 
 Aldatmadan,söz verdiği gibi, 

 Güneş yetişti sabah erkenden 

 Eğik safran sarısı bir hüzmeyle 
 Perdeden divana kadar. 

                                             Boris Pasternak 

Son güzde en son yaprağın 

Koptuğu gözede aydınlığın nemi, 

Nereye kanlı güneĢ,erte güneĢ 

Ter nehriyle ulu büklümünde. 

 

Son  yaprağın düĢtüğü yere, 

son yaprağın düĢtüğü yere, 

 

arz meleğinin iç evreninden  

koĢan gazelle ıĢın salmaya, 

cismin zindanından dıĢa vurmaya 

tenin tan gözeneklerinde. 

 

Nereye kanlı güneĢ,erte güneĢ. 

Son yaprağın düĢtüğü yere, 

Son yaprağın düĢtüğü yere. 

Toprak gülümser ruh mavisi sızar, 

Toprağı göğsünden öptüğüm yere. 
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Rüstem GÜRLER (1953-   ): 

  ġair, yazar.  1953‘te Fatsa‘da doğdu. Ġlkokulu Sakarya 

Ġlköğretim Okulu‘nda, ortaöğrenimini ise eski adıyla Fatsa 

Ortaokulu‘nda tamamlar. Lise öğrenimine Fatsa Lisesi‘nde devam 

ederken birçok spor dalıyla uğraĢır. Üniversite öğrenimini Ankara 

Üniversitesi, Ticari Ġlimler Akademisi Ekonomi-Maliye-ĠĢletme 

Bölümü‘nde tamamlar. Ekonomi alanında çalıĢmaya baĢlar. 1985‘de 

muhasebecilik, 1989‘da da mali müĢavirlik yapar. Halen aynı iĢ kolunda 

tecrübe, bilgi ve birikimlerini genç kuĢaklara aktarmaktadır. YaklaĢık on 

dört yıl Fatsa Yeni Haber Gazetesinde köĢe yazarlığı yapan Rüstem 

Gürler, Ģiir, edebiyat, sanat ve kültür yazıları yayımlar.  

Rüstem Gürler, edebiyatla daha küçük bir çocukken; yüksek 

öğrenime devam eden amcasının kütüphanesi sayesinde yakınlaĢır. 

Oradaki kitapların büyülü dünyasıyla tanıĢır. Ġlkokul beĢinci sınıfta 

yaĢıtlarının adını bile duymadığı Dostoyevski, J.J. Rousseau ve E. 

Zola‘yı okur. Köy okulunun ahĢap, eski kitaplığından çizgi romanları 

aĢırarak gece köy harmanında lüks lambası ıĢığında okumaya çalıĢır. 

Doğan KardeĢ dergisinin zihin dünyasında yaptığı atılımın farkına varır.  

Gürler, profesyonel anlamda Ģiirle üniversite yıllarında 

ilgilenmeye baĢlar. ġiirleri, Yeni Haber gazetesi baĢta olmak üzere, Ekin 

Sanat, Mühür, DüĢ-e Yaz gibi farklı sanat dergilerinde yayımlanır. 

ġairin Bir Kalp Atışı Fatsa adlı bir Ģiir kitabı bulunmaktadır.
58

 

       TaĢranın yaratıcılığına verdiği zararı Ankara‘da derinden 

hisseder. Ülkenin çok değerli Ģairlerini, yazarlarını, eleĢtirmenlerini, 

aydınlarını, gazetecilerini Ankara‘da adım adım izler. Kültür sanat 

etkinliklerinin daimi katılımcılarındandır. YaĢar Kemal‘in okuma 

günlerini, öykü yazarı Necati Tosuner‘in içe dönük mahzun duruĢunu, 

Mümtaz Soysal‘ın tespitlerini bir edebiyatçı kimliğiyle içselleĢtirir ve 

sonradan yazacağı öykülere, Ģiirlere aktarır. Milliyet Sanat dergisinin bir 

edebiyat okulu olarak iĢlev görmesi nedeniyle o yıllarda dergi okuma 

kültürünü önemser ve nitelikli bir kültür-sanat dergisi okuru olur. 

        Rüstem Gürler, çok yönlü bir insandır. Sanatında bu durumun 

somut karĢılığı çok rahatlıkla görülür. ġiirlerinde disiplinler arası 

okumayla farklı metinler ve yaratıcı dramatik öğelerin varlığı sezilir. 

                                                           
58 Rüstem Güler‘in Bir Kalp Atışı Fatsa  adlı eseri ikinci baskısını yapmıĢtır. 
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Bütün sanat dallarında at koĢturmayı sever. Edebiyat anlayıĢının 

biçimlenmesinde; dönemin bir grup yazar, Ģair ve ressamı tarafından 

baĢlatılan ―Mavi Yolculuk‖ çıkıĢı etkili olur. Azra Erhat‘ı, Halikarnas 

Balıkçısı‘nı, Bedri Rahmi‘yi, Mina Urgan‘ı dikkatle takip eder. 

BaĢlatılan kültür-sanat açılımını anlamaya çalıĢır. Bedri Rahmi‘yi 

tanıdıktan sonra resme yönelir. Bu sanatın ortaya çıkıĢını, geliĢimini, 

dünya ve Türkiye‘deki önemli temsilcilerini araĢtırmaya koyulur. Dünya 

edebiyatına ve sanatına yön veren kuramları, çözümlemeli ve 

karĢılaĢtırmalı okuma yöntemiyle araĢtırır, inceler, anlamaya çalıĢır. 

Bütün bu zihinsel olgunlaĢma halleri sonucunda; Anadolu kültürü ve 

ulusal yaratımının zenginliğini fark eder. ġiirine ve bilincine tutarlı bir 

zemin hazırlayan bu dönem, dünya görüĢünün de temelinin atılmasına 

olanak sağlar.  Sonraları Resim, heykel, öykü, fotoğraf, tiyatro, deneme 

gibi sanatın ve edebiyatın kurgusal yönlerini Ģiirin potasında eriterek 

kâğıda aktarır.  

Rüstem Gürler Ģiiri, hüzünle örülü bir kumaĢın en saf halidir. 

Okundukça, aklımızın ve yüreğimizin sıcaklığını bize hatırlatır. 

ġiirlerinde toplumcu gerçekçi sanatın izleri görülür. Bir Ģair duyarlığıyla 

toplumun ve dünyanın gidiĢatına ağır eleĢtiriler getirir. Nazım‘ın 

Ģiirlerindeki lirik ve coĢkulu söylemi Rüstem Gürler‘in Ģiirlerinde de 

görmek olasıdır. Gürler‘in Ģiiri, bireyin tekil ruh sancısından çok; 

paranteze alınmıĢ ‗ben‘in toplumsal çözümlemesi Ģeklinde belirir. Ġkinci 

Yeni, baĢta Cemal Süreyya olmak üzere Ģairin Ģiirine poetik bir zemin 

hazırlamıĢtır. ġairin, yalın ama derine nüfuz eden bir Ģiir dilinin peĢinde 

olduğu görülür. ġiirini, sıradanın hafifliğinden uzakta, derin imgelerle 

örmeye çalıĢır. Onun Ģiiri, izleksel bir bütünlük taĢır. Özlem, yakınlık, 

anne, geçmiĢ ve aĢk gibi temaları iĢleyen Gürler‘in Ģiiri adeta 

yaĢanamayanların içten içe sezilen ağır bir sorgulaması gibidir. 

ġair, 1980 askeri darbesinin yarattığı baskı ve yılgınlığı yaĢamıĢ 

biri olarak tutukluluk günlerindeki acıyı çoğu Ģiirinde sorun edinir. 

YaĢama katılmaktaki ısrarını, Ģiirsel tözde ‗ben‘in dünya karĢısında 

aldığı tavırla açıklar. CoĢkulu ve umudu muĢtulayan duyu aktarımlarıyla 

örülü imgelerle karĢımıza çıkar. Kentin Ģiirini yazan Ģairin yüzü doğaya 

dönüktür. Doğadan aktardığı biçimsel ve özsel karmaĢayı, bir arınma 

alanı olarak kurgular. Doğanın kalbindeki yaĢamı kentin ve vahĢi 

kapitalizmin izlerinden uzak tutmaya çalıĢır. ġiiri bu savunma halinin en 

etkili silahı olarak görür. Ona göre Ģiir, Ģairin bireysel haz nesnesi 
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değildir. Ġnsan ve doğa için değiĢim ve dönüĢümün biricik hazinesidir. 

Dilin ve kültürün en verimli hasadıdır. 

 Eserleri:  
Bir Kalp AtıĢı Fatsa (?) 
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ÖZLÜYORUM 
Ġronik bir gülüĢ… 

Ġçimdeyim, 

Ġçime bakarak yürüyorum 

yalnızlık melodileri, 

hangi makamda duymuyorum. 

 

Somut itkem bugün, 

Soyuta doğru koĢ, koĢ, koĢ diyorum. 

Hayır! 

Hep, hep, hep böyle yapıyorum 

Tam ona dokunacakken 

duygusal durağanlığıma sarılıyorum! 

 

Ona sarılmayalı ne kadar oldu…! 

Annemi özlüyorum… 

 

FATSA’DA ÜÇ ÇINAR 

Sizi 

        kökleriniz kadar derin 

                                            seviyorum. 

Yapraklarınız kadar çok öpüyorum. 

Diyorum ki: 

                    üçünüz arasında  

                                               bir anıt olsa. 

 

Mesala 

 ―Anadolu‘da ulu bir Çınar‘ın altında…‖ 

             yatmakta 

                                o 

                                      deseler.. 

Ġnsanlar 

 

Üçünüzü de yapraklarınız kadar çok 

                                                      öperler… 

Oysa 

biraz ötede 

bir Çınar ağlamakta.. 

BeĢikpazarında 
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her Ģeyin farkında. 

 

                   Sizi yapraklarınız kadar derin 

                                                  seviyorum 

                   Yapraklarınız kadar çok 

                                                  Öpüyorum 

 

ĠSTEMEK 

Bir öfkelenebilse 

                            güçsüzlüğe 

Atlayacak koltuğundan,  

masadan 

sıradan, 

tarladan, 

gökten, 

yatağından 

 

Ayıracak onun kafasını vücudundan, 

                                          Asya‘dan. 

Basıp üstüne, soluklanan 

                                  kalbini yavaĢlatmasından. 

Bir öfkelenebilse bilinçsizliğine 

                                   yaĢayacak korkmadan 

YabancılaĢtığı  

                        çocuğuna 

                        ülkesine 

                        vücuduna 

                        kavuĢacak… 

 

NURAN 14 YAġINDA 

TÖRE 1000-2000-3000 

GözyaĢlarımı içime bıraktım, 

Seni yaĢatsın… 

Kara gözlüklerim, 

                 gelenek simsarlarına karĢı. 

 

Ġçimdeki çiçeğe 

                senin adını taktım. 
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Çok uzaktasın.. 

Bir gün mezarına  

                 bırakırım… 

 

AYRILIK 

Ağlarken ellerin ellerimi seviyordu 

‗Prens‘ yüzünü yitirmiĢtin. 

Sanki çalınmıĢtı ıslak tenin 

                    AĢk yok Ģimdi! 

 

DüĢlerin, devrimci evreninden 

çalınmıĢtı. 

                  DüĢ yok Ģimdi! 

 

Zamansallığın, 

Bilimselliğin, 

Topllumsallığın, 

Ulusallığın, 

Sınıfsallığın, 

Gelecekçiliğin, 

Gerçekçiliğin 

                      çalınmıĢtı. 

 

KoĢuyordu ellerinden biri, 

yağmur duasına. 

 

               Diğeri ötekinin yerine. 

(Mühür Dergisi, sayı26, Temmuz-Ağustos 2009, S.52.)
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Adem KANDEMİR (1956-): 

 ġair, yazar. 1956 yılında Ordu‘nun Mesudiye ilçesine bağlı 

YeĢilçit/Yastura köyünde doğdu (02.01.1956). Köyünde baĢladığı ilk 

öğrenimini Ġstanbul KuĢtepe Anadolu Ġlk Okulu‘nda tamamlar (1968). 

Orta ve Lise öğrenimini Ġstanbul ġiĢli KuĢtepe/Yunus Emre Lisesi‘nde 

(1975), yüksek öğrenimini Ġstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü‘nde yapar 

(1979). 1980 yılında Ġstanbul‘da öğretmenliğe baĢlar. 1987 yılında 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü‘nde lisans tamamlar. 1996‘da Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Gazetecilik Bölümü‘nde yüksek lisans yapar.  

Lise ve üniversite yıllarında ülkeyi saran siyasî olayların tam 

ortasında kalır. Siyasî arayıĢlar peĢine düĢer ve bazı derneklere üye olur. 

Ancak umduğunu bulamaz.  Ülke sathında meydana gelen sosyal Ģiddet 

olaylarına, haksızlıklara, kötülüklere, çirkinliklere ve zorbalara karĢı 

özellikle Ģiire sarılır. ġiir, bu çalkantılı yıllarda edebiyata ilgi duyan 

birçok insanda olduğu gibi Kandemir‘e de bir savunma ve umut alanı 

olur. Kendini Ģiirle anlatmaya çalıĢır. ġiir ona yeni bir hayat verir, yürek 

ağrılarına Ģifa olur. 

Lise son sınıfta, bir kaç arkadaĢıyla birlikte yeni bir arayıĢa 

girer. N.F. Kısakürek, A.Muhip Dıranas, Z. Osman Saba gibi Ģairlerin 

Ģiirleri içine dalar. Üniversite‘nin ilk yıllarından itibaren de modern 

Türk Ģiirinin peĢine düĢer. Turgut Uyar, E. Cansever, M. Eloğlu, S. 

Karakoç, Ġ. Özel gibi Türk Ģairlerin Ģiirleriyle buluĢur. Bu arada W.B. 

Yeats, D. Thomas, W. Stevens, R.M. Rilke, A. Rimbaud gibi batılı 

Ģairlerin Ģiirleriyle tanıĢır. M. Eloğlu, S, Karakoç, Ġ. Özel ve A. Rimbaud 

onu derinden etkiler. 70‘li yılların boğucu günlerinde varlığının 

göstergesi saydığı Ģiirlerini “Bir Dumanlı Geçmiş ki…”
59

 adlı kitabında 

toplar. 

Kandemir, ―Bir Dumanlı GeçmiĢ ki…‖ adlı ilk Ģiir kitabını 70‘li 

yılların gençliğine ithaf eder. ġiirlerinde bu yitik kuĢağın çığlığı ve  

duyarlılığı yansıtılır. Bazı Ģiirlerinde inançlı, mistik kent militanlarıyla 

karĢılaĢırız.
60

  

                                                           
59 Adem Kandemir, Bir Dumanlı GeçmiĢ ki…, Kitabevi Yayınları, Ġstanbul 1995. 
60 Yeni ġafak Gazetesi, 31 Mart 1995.  
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E. Özdemir, Kandemir‘in Ģiirini, büyük bir kalabalık karĢısında 

kuĢağının bütün acılarını yüklenerek doğrulmaya çalıĢan bir delikanlının 

Ģiirleri olarak görür. Ayrıca onun eserini, içinden çıktığı karanlığı 

aydınlatan ve insanın ufkunu açan geniĢ açılı bir ıĢığa benzetir.
61

 

Hikmet Gündoğan ise,  18 Mayıs 1995 tarihli bir yazısında ―Bir 

Dumanlı GeçmiĢ‖le ilgili Ģunları söyler:  

“„Bir Dumanlı Geçmiş‟te yürüyen, her türden insana 

seslenen, farklı düşünce seviyesinde bulunan kimselere ayrı ayrı 

doyum sağlayan Adem Kandemir de her duvarın bir kapı 
olduğunu, her duvarın yine bir çıkış yolu barındırdığını bu kez 

şiirleriyle söylüyor. Şair Alaâddin Soykan'ın „Ebrûlu yatağında 
sözcüklerin çalkalanan uçsuz su‟ olarak nitelediği şiiri, sanat 

eserine dönüştüren Adem Kandemir, „Amansız karanlıklar, 

vahşetin kanat gürültüleri ve ateş tufanları içinde, faciaların 
kuşattığı, omuzlarında binlerce çıyan ve akrep başı taşıyan, 

dağları çökertilmiş, vadileri burulmuş, kirli bir yüreğin kanıyla 

beslenen‟ bir ülkede yumruğunu sıkmış, bir kör dövüşe tutuşmuş 

ve sonu mutlak yıkım olan maceralara atılmış insanları 

uyarmaya, onları „Kölelerin lâneti üzerine dünya kuranlar‟ın 
kahraman katillerinden korumaya çalışıyor. Şair hepimizi, belki 

bir ömür sürmüş bir gecenin dipsiz boşluğundan çağırıp 

omuzlarımıza sorumluluk yüklüyor. Gün „insan kıranlar‟ın 
değil, „deliliğin kavanoza konmuş bir biçimi olan bilgelik‟ 

günüdür. ”
62

 

ġair, süratli bir Ģekilde değiĢen toplumun karĢısında ayakta 

kalabilmek  adına deneme türünde yazılar da kaleme alır. DüĢünce, 

Ģehir, ĢehirleĢeme, yabancılaĢma, iletiĢim, sermaye ve özgürlük gibi 

konuları ele aldığı yazılarını “Her Duvar Bir Kapıdır”
63

 adlı deneme 

kitabında toplar. 

Kısa bir süre ―Dünya‘da ve Türkiye‘de Sabah‖ gazetesinin 

sanat sayfasını yönetir (1982). Yeni Devir, Milli Gazete, Aylık Dergi, 

Dergâh, Kaknüs, Umran, DüĢ Çınarı gibi gazete ve dergilerde Ģiir ve 

yazılar neĢreder. Bu arada yayın editörlüğü (1986-88) ve yayın 

                                                           
61 E. Özdemir - M. Özdil, ―Adem Kandemir Kimdir, Eseri Nedir‖, Matbuat Dergisi, Sayı:12, 

Ġstanbul 1995 
62 Hikmet Gündoğan, ―Bir Dumanlı GeçmiĢ Ki…‖, Beklenen Vakit Gazetesi, 18 Mayıs 1995. 
63 Adem Kandemir, Her Duvar Bir Kapıdır, Ġklim Yayınları, Ġstanbul 1986. 
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danıĢmanlığı (1995-2009) yapar. Risale Yayınları tarafından hazırlanan 

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi‘ne maddeler yazar.
64

  

1980 sonrası yazdığı Ģiirlerini ikinci Ģiir kitabı olan “Yağmur 
Sancısı” adlı yeni bir kitapta toplayan (kitap baskıda) Kandemir, 

hâlihazırda öğretmenliğe devam etmektedir.   

  

Eserleri:  

Her Duvar Bir Kapıdır, yayınevi, basıldığı Yer ve 1986. 

(deneme) 

Bir Dumanlı GeçmiĢ ki…, Kitabevi Yayınları, Ġstanbul 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları, Ġstanbul 1990-91. 
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KAN AKÇESĠ 
Ey yolları çetin, endiĢe ve keder dolu 

Ģu dâr-ı dünyanın kanlı bıçaklı çocukları 

olmak dediniz, hayata anlam katan bu 

onmak dediniz, dipdiri baĢaklar sunan bu. 

 

Mührünü basarken alınlarınıza karakuĢî günler 

bir ağulu örtü çekerken üstünüze kargıĢlı eller 

ehlileĢmek dediniz, ölümdür, yaraĢmaz er olana 

o ki, kılıç ve taht ve Ģan verir köle ahlâkına. 

 

Hakikat dediniz, dönüm noktasını bilmektir  

doğrulup insan gibi hak için yürümektir.  

Sıyırıp üzerinizden zilletin kara çullarını  

atıldınız ileri yıkmak için zulüm duvarlarını. 

 

Lâkin çoraktı toprak, o bağrına kök saldığınız  

ki Ģafaklara öykünürken kundaklandı ıĢığınız.  

Bukağılar vuruldu o değer dolu varlığınıza  

sefalet bataklığında çırpınan baĢkaldırınıza. 

Ey cana can katan erler, can evinden vurulan  

sonunda öptünüz ölümü kızıl dudaklarından  

söndü parıltılar, ruhunuzun alevden çiçekleri  

söndü ocaklar, ötelere çekildi siyah perdeleri. 

 

Ey yetmiĢli yılların ölüleri, sizi kim anası  

ah sürünüp durur Ģimdi o acı, kim kaldırası  

ne zaman, kim için, kimden, kim sorası  

nerede o kan akçeleri; nasıl, kim kurtarası? 

(BDG, s.?)  

 

KAHRAMAN KATĠLLER 
GümüĢ rıhtımlar 

altın mendirekler üzerine 

sağlamca yerleĢen 

imal ettiği dünyanın 

cedde-i kebirinde 

kurum kurum kurumlanarak 

temaĢa eden 
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siz 

ey korkunç yıkımların memnunları 

ĢiĢindikçe ĢiĢinip gerdan kıranlar 

siz 

ey oburlar 

doymadığınız ne kadar da belli 

kanın Ģeytanca meĢkûr o tadı 

baĢınızı döndürüyor 

sarkıyor bakır dilleriniz 

kıyıcıların iĢtahını kabartıyor 

zehir zemberek sözleriniz: 

 

 ―ġiddetse Ģiddet! 

Bu eĢkıya sürüsü 

nasıl olur da 

uygarlığın dayandığı yasayı 

ayaklar altına alır. 

Haydutların kökü kazınmalı 

yasakların kırbacı Ģaklamalı 

öç artık alınmalıdır!‖ 

 

Hem 

ne önemi var kurbanların 

cinayetler güzelse.‖ 

öyle mi? 

Üstelik 

hiç bir Ģey 

sizin o ĢiĢkin 

o çakırkeyif bedeninizden 

daha kutsal da değilse 

değil mi? 

 

Bilirim 

gömgök ekinlerin harmanını savuralı beri siz  

borçluların o alçak yalımı 

dik tutar baĢınızı sizin.  

Bilirim 

çarpım tablonuz kesif çalıĢır  

kırağılar yağdırır zihniniz  
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deve kenesi gözlerinizde  

rütbelere koĢar sivil generalleriniz. 

Siz 

ey çorak yapıların taĢ gözleri  

gizli, murdar, mütecaviz eller  

ey cürüm odakları, zorbalar  

ey tabiatı tağyir kırbacını elinde tutarak  

ayık baĢları kan ırmaklarında yıkayarak  

boyunlar eğdirip benizler attırarak  

bir yılan gibi kıvrılıp yayılarak  

yargıdan ve eylemden âciz 

kapalı bir dünyanın  

ve mürai bir âlemin sultasını kurarak  

kahramanlığını tescil ettiren  

siz 

ey kölelerin lâneti üzerine dünya kuranlar 

ey azgınlar, kan yağdıranlar, bağboğanlar, yıldırganlar  

durmayın, sakın durmayın  

inĢa edin, yükseltin ve sıvayın  

o kabirleri bereketli sayın  

isterseniz mum ve kandil de yakın 

adak adayın 

tören düzenleyin, çelenk koyun 

tavaf yapın etrafında 

bulanın çamura. 

Siz 

ey irin yutanlar 

ey kontlar 

gün sizin Ģimdi 

Ģan sizin 

kıtır atın atabildiğinizce 

canınız cehenneme… 

(BDG, s.?)  

 

KAYALIKLARIN UÇ NOKTASINDA 
Tanımadığı yığınların, yoksul göğüslerinse  

        anlamadığı, sarp kıyılarda eriyen dalga: ah melül  

        yürek! Herc-ü merç oldu yıldız, ay,  

        güneĢ... nen varsa. Göğün doruğu da sırtını  
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        çevirdi sana. Sormadın hiç: Bulunur mu  

        ormanların gümrahlığı Ģehrin varoĢlarında?  

        Aradın ölesiye, kocaldın, kartaldın, pusardın.  

        Sonunda gömüldün içine, kapandın. ġimdi senin bu  

        sapkın sessizlik; bu kaçak, bu rutubetli,  

        bu pusulasız ruh. Senin bu zifirî kovuk, kaçıp da  

        kendini attığın. Ve iyi yurttaĢlık görevi denen  

        Ģu arsız köle de senin. O ki sensin: sözleĢmeli, biçmeye  

        yeminli ve harman savurmaya Ģartlı kılıçlara  

        yenik düĢen. Evet senin bu mağlubiyet,  

        bu iğrenç duygu, bu zillet! 

 

Ey kavganın meyvesi, parıltısı hakikatin!  

        Nasıl sığındım seni eriten bu kovuğa? ġu  

        çığlıklar, Ģu yarasalar, Ģu ateĢ gömlekli büyücüler,  

        Ģu çürüten ağrılar, Ģu ağulu düĢünceler,  

        Ģu bunaltan çeliĢkiler ve medyun ellerle ellenmiĢ,  

        natuk dillerle dillenmiĢ, Ģu canı tez, el kapısı  

        imzalar... ki hemen hepsi, el mi yaman, bey mi yaman  

        deyip, izzet-i ikram ile devemsi bir ölümü  

        çağırırlarken benim için, nasıl cana minnet bilirim  

        ben bu kovuğu? Ah, kendimi yeni mi tanıyorum  

        ne? Benim değil mi bu yaralı ceylan ayakları,  

        fırtınaya bedel ödeyen bu ayevi gözleri?  

        ġu toprağın, yıldırım yemiĢ Ģu ormanın  

        soluğu benim değil mi? 

 

Hayır! Bir kefen giyip seyre dalamam. Hayatımı  

         icara verip sülüklere, bu felaketten kâm almam.  

         Ġçinde kalacak olursam boğacak bu kovuk beni,  

         bir hiçliğe gömecek. Çıkıp bu kovuktan dıĢarı,  

         yırtmalıyım kurĢun Ģafakları ve üstten aĢağı  

         çelik zırhlı bütün kayıtsızlıkları! 

 

Ġnsin artık, süzülüp insin; kar beyazı bir ölüm için bir  

         yağmur gibi yağsın o gür hayat ellerime! Bütün  

         haĢmetiyle kaplasın, sarsın yüreğimi; bitimsizce,  

         ılık ılık aksın iliklerime; çağlayıp köpürsün  

         kanım, kaynaĢsın kemiklerim. Ve günahın körüklediği  
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         o ateĢten artık uzak tutsun, heder etmesin beni  

         zaman. Sarsılsın, çatırdasın içimde kol gezen  

         yılgınlığın temelleri. Nasıl silkinecekse silkinsin  

         ruhum. Nasıl düĢecekse düĢsün gün ıĢığının koru  

         gözlerime. Savrulsun göz penceremdeki gözsüz  

         devriyeler. Kırsın yalnızlığın buzul dağlarında  

         moraran ellerim, o yakıcı ateĢin kırılmaz denen  

         mutantan ferini. Çöksün külçe ağırlığındaki tavanı,  

         yanık makine yağı kokan beynimin. Kıvransın  

         bıçak yemiĢ kör bir dilenci gibi Ģeytanım; haykırsın  

         Ģuursuzca, haykırsın karanlık metropollerin  

         bekçilerine, hem de hınca hınç kin kusan  

         kandaĢlığıyla! 

 

Bitsin artık bu göstermelik oyun! Bir bir yıkılsın  

         umursamazlığın isyan çadırları. Apak umutların  

         küheylanı Ģaha kalksın; yüklensin en erdemli  

         acıları, en eriĢilmez sancıları taĢımak için gökler  

         üstüne. Çaksın ĢimĢek gibi soylu, tümüyle  

         söküp köklerinden savursun irin ağaçlarını. Bir sinek  

         kanadıyla atsın falcı kadınları, parçalasın  

         döneklik pazarlarının paçavra pasaportlarını.  

         Ve gecelerini iblisin, boğsun kahrolası  

         aydınlıklarını; o vahĢet yuvalarını,  

         yerle bir etsin kale burçlarını. 

 

ġimdi, tam vaktidir, durma! Dar  

        bir gecenin dipsiz boĢluğundan  

        sıyrıladur ey kutlu seher!  

        Öpedur aktan daha ak zamanı,  

        ölümsüzce katmer katmer! 

(BDG, s.?)  

 

BĠR YAġIL KAN  

Damgalıdır, gelmez imlâya, aslı nesli bir topak çamur  

Ki apaçık bir nâme, iblise teĢnedir o sürgün ruhu 

Firar ne kelime, ahdi onun üzerinde ağır bir kambur 

Oysa savaĢ, barıĢın kadırgasıdır ve hayatın sorgusu 

Lâkin anlayamaz, niçin ĢaĢmaz bir atıcıdır bu yağmur? 
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Gözüne hayatın kara sular indiren ilk okçu iĢte odur 

 

ġahdamarı kopası dudakları kirden köpürmüĢ mengene 

Gönenir körün taĢı, habîs ervahı yılan kırkanların 

Sen bir Ģinik çavdarla gittiğin içindir ki baĢ değirmene 

Külüstür gövdenin fermanlı delisi çıfıt hâmânın  

Kurnaz ısırıkları coĢturur bıcılgan yaraları zihninde  

Ġnci değil, zehir olur nisan yağmuru ağzına düĢünce  

 

Sırtından yükü savurdu, çaldı ya bir kez sözü yere  

Nevri dönen omurgası göğü yırtan çelik dokuların  

Sen kendi sılana yâd olduğun içindir ki lânet Ģerrine 

EĢeleyip durur höyükleri süprüntüsü yoz uygarlıkların 

Çala kırbaç, çala paça, çalgı çağanak dolaĢır çalçene 

Sanrılar yüklü kibri kudurtur tenini, döner Nergis‘e 

 

Samur kürkler içinde taĢır o bükümlü kalbi, görmez aklı 

ġiĢinir cehennem kütüğü, burnunun yeli harman savurur 

Sanki odur karanlıkları yarıp da ortaya çıkaran sabahları   

Sen kapaksız kaynadığın, buğusuz piĢtiğin içindir ki o ur 

Kahrolası yığarak esenlik evinin kapısına kara fücûrları 

Arza ve göklere egemen olmak, hançerlemek ister sırları 

 

Ne denizin tuzunda tat bıraktı, ne toprağın tozunda 

Uğruna yanıp yakıldığı köhne bilincin ikonlarına asılı 

Sen bir salkım bulut olmadığın içindir ki göğe ağıp da 

Zilletin gözbağı hâlelerine sarmalanmıĢ fitne kumkuması  

Ġhtilâlleri sirkeyle yıkar, kahreden acıları da nıĢadırla 

Tayfı külliyen pani miçi panga, o bilgisi nasıl bir ıĢıksa 

 

Hora teper çile çıbanları üzerinde prangası övüngen piçin  

Bir öksedir bahar atıĢı dalgaların ucunda fırtınakuĢlarına 

Sen sarsak diliyle dilleĢtiğin içindir ki çırçıplak, o kâfirin 

Bir dirhem yüz akı düĢmez nasibe, ölüm yanar can narına 

Ġntizar soğurarak semiren kanı bozuk dirimi murdar hiçin 

Kanına girer bereketli toprakların da hiç sormazsın, niçin? 

 

Ama hayat öyle sâdık bir rüyadır ki hakikat onu anlayacak  

Çıkacak bir er kiĢi Âdem‘in yükü omzunda çiçekler açan  
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Gök ve yer, söz ve eylem…  ne varsa onda sükûn bulacak 

Ah ne yalınkılıç bir türküdür o, can içre can, bir yaĢıl kan 

KıĢ gününün lâlezârıdır o, hele gözlerini çevir de bir bak  

O nefes verince ölülere kuĢku akrebi zehrini içine akıtacak 

(Dergâh, Sayı:195, 2006) 

 

ALELÂCAĠP BĠR DÜNYA YURTTAġINA ALENEN  

Dur hele! Tatlı su firengi, tahripkârım  

aklı sanrılar tutsağı, cin çarpığı  

aymazım, dilbazım, düzenbazım dur hele  

hemen öyle gümbür gümbür gümbürdeme. 

 

Ben bensem eğer, niçin sermayenin inhisârındadır  

tabut ve musalla taĢı, bulut ve yağmur 

dahilî ve haricî düĢman, günlük ekmek ihtiyacı  

inanç, yargı gücü, ak, kara... cümle cumhur? 

Tanıksam kaygılar, acılar, yeisler fırtınasına  

kavgadan kaçmadıysam, ayaktaysam eğer 

harı baĢına vurmuĢ isterik varsayımların  

çıngıraklı tutkulara iliĢkin o füsunkâr sultası 

nasıl bırakır kan ve alev tufanı içinde  

Ģu konar göçer yolcuyla Ģu yaĢlı toprağı? 

 

Dur hele! Avangartlar Ģahı, ahdini bozanım 

çılgın vahĢetlerin tanığı, maraz çalığı  

hemcivârım, haramkârım, ziyankârım dur hele  

hemen öyle dağların Ģenliğini pahâdan düĢme. 

 

Ġblisi, ifriti ve gazabı yere ben serdiysem 

kurĢunlarla öpüĢenleri de gördüysem eğer  

niçin neĢ‘esi yok ölümün, yok hiç bir tutamak? 

Niçin cinnet, zekâdan diyet ister 

dize gelir yaĢamak? 

Hayır, mânidâr bir yanılgı değil bu 

ben bensem, varsam eğer 

ay da suda değil, gökyüzündedir 

ve bir terâne-i terakki uğruna boğazlanıp 

gönü Ģevkle uzaya gerilen dünya  

Ģu anda bu ülke, bu Ģehir, bu ev, bu bedendedir. 
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Dur hele! Töre haini, canı pek tatlım 

çıtkırıldım bedenlerin oyuncağı, zulmet ulağı  

acelecim, ikirciklim, iĢkillim dur hele  

hemen öyle devleti Ģu erden ırak görme. 

 

Ben bensem, varsam, kim olduğumu da biliyorsam eğer 

en verimkâr, en doğurgan an da bu andır. 

Öyleyse budanması gerek kudurgan dalların  

sınanma, ceza ve ödül adına sorulması gerek: 

basübadelmevt  

içrek midir, dıĢrak mı 

ölüm müdür, dirim mi? 

Sorulması ve cevaplanması gerek: 

Hayat bu değilse ne peki? 

Değilse ne fırtına, ne sığınak 

ne tohum, ne toprak 

uzaksa aslından her biri 

o halde nedir 

ne iĢe yarar eldeki? 

(Kaknüs, Sayı:4, 1996) 

 

KARA KILÇIK  
Çocuk üĢür  

üvey öz  

kemha bez olur. 

Baba kilitli kazazede  

oğul kıraç toprak  

atlasa kıl yapıĢır 

ve çocuk ölür. 

 

Akıllar mezatta  

kan kusana altın leğen  

sıcağa kar sürülür. 

Cürmün tadı bu  

tek kanatla kuĢ uçar  

düĢler artık aydınlıkta görülür. 

  

Elden vefa  

zehirden Ģifa  
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bir seyir ki kaskatı: sakırga  

emer, büyür. 

BakıĢların mayalanan ihanetleri, kayĢa 

korkunç anafor, burulan ıĢık kümeleri  

ah gözü dönesi 

kepaze bir yürek: kalaylanmıĢ bakır 

esner, yürür 

ve çocuk çürür. 

Gökler utanır bundan 

yıldızlar, bulutlar, denizler  

dağlar taĢlar utanır bundan 

gümrah ormanlar 

utanır ay ıĢıkları 

düĢer  

insanların dıĢındaki  

gözkapakları. 

 

Ey yüreğim 

kara kılçığım benim! 

Söyle bana  

bu gün ölü bir günse  

yer bulamıyorsa  

suyu testisinden içen ustalar 

tehcîre uğramıyor  

hicrete gülüyorsa kurbanlar  

ölüsü kandilliler keyif çatıyor 

dirhemini yiyenler kudurmuyor 

hüd dağı gibi ĢiĢmiyorsa kimse  

nasıl bir zamandır bu  

nasıl bir akıĢ  

nereden nereye  

nasıl bir varıĢtır bu? 

 

Ey yüreğim  

kara kılçığım benim! 

Söyle bana  

bu gün ölü bir günse   

her aĢa uzanıyorsa  

borçlunun duacısı alacaklı kaĢıklar  
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kurt masalları düğüm atıyor 

korku dokuyorsa nabızlar 

―tatlı bir dünya‖ hülyaları beyin çatlatıyor 

mozele defterleri çamur kusuyor 

cevher yatakları bir bir dağlanıyorsa  

kimlerin zamanıdır bu  

kimlerin nârı  

biteviye dönen  

kimlerin çarkıdır bu? 

 

Bu gün 

bu zamanda  

bu akıĢta  

bu nâr 

ve bu çark arasında  

hiçbir yabancıya borç yükü taĢımıyorsa yayım 

ve eğer bekliyorsa  

tekaütten kaçan topukları arkasında yaĢım 

yarın ola hayır ola  

çıkar elbet 

çıkar iki tanık da bu yola  

hayatı kökten bütünleyecek 

diri yüreklerde kanı çırpılmıĢ 

iki er kiĢi 

diyorsa dilim hâlâ  

ey yüreğim 

kara kılçığım benim!  

Bil ki  

Ģu cümle âlemin ölü sandığı gün 

körpe bir çiçekten daha saf  

fıĢkıran bir pınardan daha gür 

geceleri ıĢık saçan aydan daha duru  

kara uykuları bölen  

öylesine soylu 

dipdiri bir gündür. 

(Dergâh, Sayı: 5; 1990) 
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Ahmet ÇOBAN (20 ġubat 1956 - 18 Temmuz 2005): 

ġair, yazar, akademisyen. 20 ġubat 1956 tarihinde Ordu‘nun 

Aybastı kazasında doğdu. Ġlkokulu köyünde, orta öğrenimimi Lâdik 

Akpınar Ġlköğretmen Lisesi‘nde tamamlar. 1977‘de Atatürk 

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‘nü 

kazanır. 1982 yılında yedek subay olarak askere gider (1 Nisan 1982 - 

31 Temmuz 1983).  Askerden döndükten sonra, Edebiyat öğretmeni 

olarak Diyarbakır Endüstri Meslek Lisesi‘ne atanır (14 Aralık 1983). 

1985 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu‘nun açmıĢ olduğu okutmanlık 

sınavını kazanarak burada göreve baĢlar. 1987 yılında ise, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü‘ne geçer. 1989‘da Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü‘nde öğretim görevlisi olur.  

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nde 

yüksek lisansa baĢlar. 1991‘de Bekir Sıtkı Erdoğan (Hayatı-Eserleri-
Sanatı) adlı teziyle yüksek lisansını tamamlar. Aynı yıl doktora 

programına katılır. 1999‘da Ahmet Hâşim‟in Şiir Üslûbu adlı tez 

çalıĢmasıyla doktorasını tamamlar. Evli ve üç çocuk babası olan Çoban, 

29 Aralık 1999‘da Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve baĢlar. ġair, 18 Temmuz 2005 

Pazartesi günü, Samsun'un Kavak Ġlçesi'nde geçirdiği elim bir trafik 

kazasında hayatını kaybeder. Mezarı Aybastı Ġlçesi, Sefalık Köyü'nde 

bulunmaktadır. 

 ġiiri ve müziği çok seven Ahmet Çoban, bilimsel çalıĢmalarının 

yanı sıra sanatla da ilgilenir. Amatör olarak çeĢitli korolarda, özellikle 

de Türk Halk Müziği korosunda çalıĢmalarını sürdürür. Folklor 

derlemeleri de yapıp bunları derslerinde tartıĢarak ilinin kültürüne 

katkıda bulunur; folklor, kültür ve sanatla ilgili yazıları yerel gazetelerde 

yayımlanır. Fakat, Bir Avuç Kırıntı (Şiirler) adı altında topladığı 

Ģiirlerini hiç yayımlayamaz. Mensûrelerine daha çok önem veren Çoban, 

sanat anlayıĢını Mensûre/Deneme‘lerinde daha geniĢ olarak iĢler. Bir 

hayli özlüsözü (aforizma) de bulunmaktadır.  

Ahmet Çoban‘a göre Ģiir; insanın, insan ötesinin ifâdesi için 

yapılan denemelerdir. Dil ve biçim olarak edebî estetiğin doruk 

noktasıdır. Dil, söz, söylem ve anlam olarak güzellik, bütünlük, 

olgunluk ve dolgunluk örneğidir. Göze, kulağa ve beyne olduğu kadar 

kalbe ve rûha da hitap etmelidir.  
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ġâir, elbet duyarlı olacaktır. Fakat yalnız duyarlılıkla Ģiir 

yazılmaz. Kültürel bir birikim de olmalıdır. Duyarlılık ve bilgi 

bakımından doyurucu olup da dil ve üslûp bakımından baĢarısız 

örnekleri Ģiirden saymamakta, Ģâirâne kabûl etmektedir. ġâir olabilmek 

için dili doğru okuyup yazmak da yetmez; dil estetiği ve Ģiir bilgisi de 

olmalıdır. 

Eserleri: 

Ahmet HâĢim‘in ġiir Üslûbu, Akçağ Yayınları, Ankara 2003 
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RÜZGÂR ESTĠKÇE  
Ġnsanın en coĢkun 

   kanının en taĢkın 

      canının tam aĢkın çağlarında 

   bir yerlerden 

      bilinmeyen yörelerden 

                         iklimlerden 

         bir esimlik yel gelir 

            ten değil can ürperir 

Görülmeyen bahçelerden 

   bir tütümlük 

      çeyrek solumalık 

         tek bir koku ipliği uzanır 

      burun değil ten duyar 

Bulunamayan 

   ölçülemeyen 

      dalınamayan bir kuyudan 

   alınamayan 

      bilinemeyen bir inilti 

   solunmayan 

      seslenmeyen bir fısıltı akımlanır 

      kalp değil gönül titrer 

Bir damlacık ıĢık buharı  

   aka sıza 

      ezile düzele eleğimsağmalaĢır 

   raksederek uçar 

      meltem gibi gelir geçer 

      göz değil ruh serâba uğrar 

Sıcak bir düĢünce 

   bir sevgili kılığıyla 

      gözlere süzülür 

      bir soğuk önüne geçer 

         havada bulut 

         bulutta ceryan 

               tende can 

               canda ruh 

                  üryan üryan 

         çalkanır durur 

Ruh gerilir 
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   can daralır  

   Bir sancıdır ĢimĢeklenir  

                       ince ince 

      Tomurcuklar tere durur 

                       gonca gonca 

      Ruh meyvesi ere durur bunca 

Sinir uçları sancı cııız cız 

   Tebessüm gözlerden sızar 

      ölümsüz bir güzellik 

                      can bürünür 

Doğar sonunda 

   insanlığın nurtopu 

      ve adını koyarlar: Sanat 

Gençlikle geliĢir 

   olgunlarla olgunlaĢır 

       fakat kocamaz 

          pörsümez 

             ölmez  

Ġnsanla doğar sanat 

      sanatta yaĢar insan 

      sanatla yaĢar insan 

 

PERġEMBE ĠSKELESĠNDE YAZ SABAHI 

Deniz  

     mahrem bir sevgilidir 

Onun olmayanlar 

     ona  

          yakından 

               bakamazlar 

Onun için  

     uzaktan 

          güzel görünür 

Yakından 

     yoğun bakan yabancılar 

          kaptırırlar kendilerini 

               mavi derinliklerine 

 

Önce pırıl pırıl ıĢıltılar 

     sonra denizin tenini okĢayan kıpırtılar 
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          ve sonra tuzlu Ģıpırtılar 

 

BaĢı döner bilmeyenin 

Altından  

     iskele gövde 

     altından 

          zemin kayar 

Seyredenin 

     içkisiz esrik baĢı  

          değirmendir 

     derin bir haz   gizli bir esrar 

          doldurur içini 

Denizin 

      mavi mıknatıs kolları 

            uzanır derinden 

Sırtını dönmezse ona hayran 

     gözünü kaydırmazsa ondan 

          gelmezse yüz yüze PerĢembe‘yle 

      kayar ayakları 

      kurtulur eli 

      çağrısı gelir derinden 

           PerĢembe‘de 

               perĢembe gün 

                    sabah erkenden 

OnbeĢ / altı / ikibin 

     saat yedi 

          verilir teskeren 

                       (PerĢembe, 15.6.2000) 

 

HAYAT 

Sabah ve akĢam... 

ĠĢte bir gün bundan ibâret! 

Bizim için de aynı iĢâret: 

Doğum ve ölüm!.. 

 

Günü herkes bilir, 

Ama hayat ne? 

YaĢamaktır hayat. 

Ya yaĢamak? 
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ÇeĢit çeĢit; 

Ġnsan yaĢar yaprak gibi, 

Ġnsan yaĢar toprak gibi... 

 Lâdik, 35.3.1975 

 

HAYAT VE ÖLÜM 
YaĢamak güzel 

Fakat ömür fani 

Daha dün doğ bugün öl 

YaĢamak bu mu yâni 

 

Ömür kısa istek sonsuz 

YaĢamaya doymadan öleceğiz 

Halbuki yaĢam güzel Ģey 

Ben yaĢamak istiyorum 

 

Ama sonu muhakkak ölüm 

Ölüm mü varsın olsun 

Ben yaĢamak istiyorum 

Öldükten sonra da 

             Lâdik, 25.3.1975 

 

SEVGĠ DENĠZ 

Hangi güzellik sevilmez 

   ki sen sevilmeyesin 

Esrarlısı ürkütür sevginin 

   Efkârlısı korkutur 

Ama yine de  

   hepsi sevilir 

Gitgide güzellik 

   çaydan dereden  

      ırmaktan nehirden 

         okyanusça bir seldir 

Sürükler sürükler sürükler 

   Sürükler ve boğar 

Sarıp sarmalar bir güzel 

   Öldürünce de kovar 

Okyanusça nehir,  

   zerrece zehirdir sevgi 



134  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

Azı azdırır 

   çoğu kızdırır 

Ġki kutbu da duy 

   fakat ortada kal 

Sevginin de 

     insancasını al 

 

BĠR MENSÛRE DENEME’NĠN HĠKÂYESĠ
65

 

Hafif nağmeli bir fısıltı; tatlı titrek, ritmik ve tumturaklı 

seslerden garip böcekler uçuĢtular; siyah, mâvi, kırmızı, ala 

bula. Kanatları desen desen, gövdeleri Ģekil Ģekil, kol ve 

bacakları boy boy, benekleri farklı farklı... Ansızın uçuĢarak 

çıkageldiler karmakarıĢ; yan yana, kol kola, el ele; yazıldılar, 

dizildiler, bağlandılar, çözüldüler. Herkes birbiriyle anlaĢıp 

uyuĢana kadar gittiler, geldiler; geldiler, gittiler. Kimi kalktı, 

kimi kondu; kimi yandı, kimi dondu... Yorgunluktan güçsüz 

düĢüp uyuyakaldılar: DeğiĢik diziler, türlü yollar, farklı Ģekiller, 

ayrı biçimler; boy boy bacaklar, dal dal kollar; baĢka baĢka 

nesneler, tür tür varlıklar biçimlendirip renk renk resimler, yol 

yol çizimler, oylum oylum cisimler oluĢturdular. Öyle oynak 

kelebekler, Ģöyle donuk izler bıraktılar; bunlar da böyle titreĢip 

duruyorlar. Adını siz koyun: Fikir mi, Ģiir mi? yazı mı, nesir 

mi?..     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Yediveren, S. 4 (Kasım 1997) s. 21. 
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Ġlyas TUNÇ (1956 -  ): 

ġair, yazar ve çevirmen. Ġlyas Tunç, 1956 yılında Ordu‘da 

doğdu. Ġlkokulu Zafer-i Milli Mahallesi‘ndeki Cumhuriyet Ġlköğretim 

Okulu‘nda tamamlar. O zamanki ismiyle Fatih Ortaokulu‘nu bitirir. 

Ardından Ordu Lisesi‘ne kaydolur. 1974 yılında buradan mezun olur.  

Ġlyas Tunç‘un çocukluğu, MenekĢe Sokak‘ta, Eski Kilise‘nin 

hemen altındaki deniz kıyısında, o zamanlar kocaman kumsal bir alanın 

bulunduğu TaĢbaĢı Mahallesi‘nde geçer. Denizle bağı çok derindir. 

Evleri denize bakar, balıkçı motorlarının sesleriyle uyanır. KomĢuluk, 

arkadaĢlık iliĢkileri son derece içten ve karĢılıksızdır.  Ayrıca futbol 

oynamayı çok sever. Gençlik yıllarında amatör ve profesyonel olarak 

Orduspor‘da futbol oynar. Ortaokul ve lise yıllarında müzik dinlemenin 

dıĢında kartpostal biriktirir. Bu çağlarda ilk kez Ģiirle ilgilenmeye baĢlar. 

Lise yıllarında ise yoğun Ģekilde Ģiir yazar. Bu Ģiirler, Gürses, 

Özgündem gibi yerel gazetelerde yayımlanır. ġair Ģiirlerine de taĢıdığı 

bu dönemin atmosferini Ģöyle anlatır:  

  “Ordu‟yu bilenler bilir. O zamanlar sahilde Eski Vali 

Konağı ve birkaç resmi kurum binası dışında beton 

yapılaşmalar pek yoktu. Evler birbirine saygılıydı. 

Arkadakiler de güneşi ve denizi görebilsin diye eğilirdi 

öndekiler. Boztepe‟ye çıkan yeşil ciplerin geçtiği parke 

taşlarla döşeli sokakta (Sıtkıcan Caddesi) koşuşturmaktan 

yorgun daracık taş merdivenleri çıkar, Pirinç kapı tıkmağını 

tıklatırdım. Kapılar sofalara açılırdı. Yürekleri sofalar 

kadar genişti insanların. Tabi bunlar o zamanlardı.” 

 1975 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü, Ġngilizce Bölümü‘nü 

kazanır. Bu yıllar siyasal olayların çok yoğun olduğu dönemlere rastlar. 

Nihayet 1979 yılında mezun olur. Sonra Ağlasun, Gölhisar, ÇarĢamba 

ve GümüĢhane‘de öğretmenlik yapar. Ġlk görev yeri Ağlasun‘un -antik 

adıyla Sagalassos‘un- kalıntıları arasında aĢkı bulur; resim öğretmenliği 

yapan Türkan Hanım‘la evlenir. Bu evliliğinden Sevecen ve Damla adlı 

iki kızı vardır.  

Ġlyas Tunç, on yedi yıldır yaĢamını Sinop‘ta sürdürmektedir. 

Temmuz 2007‘de öğretmenlik mesleğinden emekli olan Tunç, halen bir 

yabancı firmada çevirmen olarak çalıĢmaktadır. 
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ġiire ilgisi gençlik yıllarında baĢlar. Ġlk Ģiirleri yerel dergilerde 

yayımlanır. Bunlar çoğunlukla kafiyeli ve uyaklı, biçimsel kaygıların 

ağır bastığı Ģiirlerdir. Tunç, edebiyat dergilerinde ilk kez, 1977 yılında 

Yeni Defne dergisinin 1. ve 3. sayılarında yayımladığı Ģiirleriyle 

görünür. Ancak Tunç, 1970‘li yıllarda yazdığı Ģiirleri poetik bir arayıĢın 

ürünleri olduğu gerekçesiyle kitaplarına almaz.  

Tunç, uzun bir süre Ģiire ara verir, ama okur olarak bağını 

koparmaz. ġiirimizin iyi Ģairlerini ayrım yapmadan okur. 1990'lı yılların 

baĢında Yazılı Günler, Biçem, Kuzeysu, KarĢı, DüĢlem, Varlık, Damar 

gibi dergilerde yazarak gerçek anlamda Ģiire döner. Kitaplarına aldığı 

Ģiirlerin tümü bu tarihten sonra yazılmıĢ olanlardır.  

ġiirlerinin temel felsefesinde biçem oluĢturma kaygısı 

yatmaktadır. Dil ve sözcük bilinci had safhadadır. ġair kendisini 

düĢünce ile ortaya koyar. ġiirin de bu Ģekilde yazılması gerektiğini 

savunur. Doğadaki unsurların Ģiir yazmaya tek baĢına yeterli olmadığını, 

her Ģeyin bilinçle olduğunu ifade ederken Ģiirin sadece coğrafi unsurlar 

sayesinde yazılmayacağını savunur. ġiirde ilhamı onaylamaz.
66

  

Ġlk kitabı Kış Bir Alkış Mıydı
67

 1992 yılında yayımlanır. Kitapta 

toplam 36 Ģiir bulunmaktadır. 1991-1992 yıllarında yazılan Ģiirleri ihtiva 

eden kitap; AhĢap Bir Sızı, Dalgın YürüyüĢ ve Örümcek olmak üzere üç 

bölümden oluĢur. Eserde, özellikle kısa sözcüklerden kurulu kısa 

dizelere rastlanır. Kolay ve akıcı bir söyleyiĢi vardır. Gereksiz sözcükler 

kullanmaz. Dili oldukça yalındır. Ama bir o kadar da imgecidir. ġair 

kitabının birinci bölümünde ―an‖ ile ―anı‖ arasında bir iliĢki kurar. Bu 

ilgi ikinci bölümde de devam eder. Son bölümde ise genelde doğadaki 

varlıklar ile gerçeklik arasında bir bağ kurmaya çalıĢır. Eserin ana izleği, 

çocukluk anılarına dayanır.  

Gökhan Akçiçek ―KıĢ Bir AlkıĢ Mıydı‖ için Ģu 

değerlendirmelerde bulunur: 

“İlk kitabı “Kış Bir Alkış Mıydı” 1992‟de Biçem 
Yayınları‟ndan çıkar. Ahşap bir sızı, Dalgın yürüyüş, Örümcek 

adlarını taşıyan bölümlerden oluşan kitapta toplam 36 şiir 

bulunmaktadır.Her bölümde sırasıyla; çocukluk, yalnızlık ve 

ölüm izlekleri hüküm sürer. Sokaklardan seslenen kalaycılar, 

                                                           
66

 Salih Okumus, ―Ġlyas Tunç ile Özel Mülakat‖, Temmuz 2003, Sinop. 
67

 Kış Bir Alkış Mıydı, Biçem Yayınları, Bursa 1992. 
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aşırılmış erikler, kanayan dizler, gaz lambaları, çiçek işlemeli 
peçeteler, teneke sobalar, cumbalı evler gibi imgelerle çocukluk 

anılarını somutlaştıran şair, 2. Bölümde yanlışlığını akıp giden 
zamana bırakır. Akşam, yol , yolcu, acı, sevda, aşk, gurbet de 

geri plandaki izleklerdir. Son bölümdeki şiirler, dinsel ve 

mitolojik motiflerle desteklenir, dipteki çakıllı gösteren derin bir 
suya benzerler. Ölüm, ya bir akrebin intiharı, ya ilk yaz avcısı 

yılan, ya da yazlık gömleğin yakasından düşüveren düğme 

olur.”
68

 

1995 yılında Kül ve Kopuş
69

 adlı eseri yayımlanır. Eserde 

toplam 34 Ģiir bulunur. 1992-1994 yılları arasındaki ürünlerin yer aldığı 

kitap, tek bölümden oluĢmuĢtur. Yolculuk, ölüm ve yalnızlık gibi yeni 

temalara yer veren Ģair, bir yandan da adeta tek solukta okunabilecek 

kısa Ģiiri keĢfetmiĢ görünür.  

“İlk kitabının devamı gibi düşünebileceğimiz 2. kitabı 
Kül ve Kopuş‟la (Damar Yayınları 1995) Tunç, çocukluk 

anılarından sıyrılarak hiçliğe doğru dur duraksız bir yola 
koyulur. Belki de bu hiçlik başkaldırıların gerçekliğe 

dönüşmemesinin sonucudur. Çünkü şairler boyun eğmezler, 

muhaliftirler, yadsırlar; her şeyi kül ve kum ederler.Tunç da, 
Çöl, hızar, testi ve metal, yangından önce, sunak, esrik ve 

kötücül gibi şiirlerde toplumsal acıları tarihsel kökenleriyle kül 

ve kumların arasına. Şair, bir solukta okunabilecek kısacık 
dizeleri,  bölüm arası bulunmayan sağlam bir blok yapı, savruk 

olmayan imgesel bir dokuyla sağlamıştır. İçerik açısından, yine 

yalnızlık ve ölüm duygusu; bu duyguları besleyen acı, korku, 

kaygı, umutsuzluk… Varoluşçu felsefeden daha da etkilenmiş 

bir şair kimliğinde görünür Kül ve Kopuş‟ta: “İlyas Tunç, 
alacakaranlıkları, loş aydınlıkların, yalnızlıkların şairidir. O, 

boğuntulu sokakların flu aydınlığında gezinir. Oralardan izler 
dünyayı. Onun dünyası bu yanıyla biraz da Kafka‟nın, 

Camus‟un, Demir Özlü‟nün, Ferid Edgü‟nün, Orhan Duru‟nun 

dünyasıdır. Onun için geceler güceniktir. Her şey loş bir 
boşlukta akıp gider. Yalnızlık ve kaçış. Ah, o bir sinsi kedi gibi 
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 Gökhan Akçiçek, Kırık Sesler Sokağı, Kumdan yazılar Yayınevi, s. 47, Mart 2010 Ordu. 
69

 Kül ve Kopuş, Damar Yayınları, Ankara 1995. 
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koltukta gerinen yalnızlık! Tunç‟u okurken sessizliklerin, 

yalnızlıkların rıhtımına demirleriz yaşam gemimizi…”
70

 

2002 yılında yayınlanan Fetüs Günlüğü
71

 ise Tunç‘un üçüncü 

kitabıdır. Ġnsan yavrusunun anne karnındaki macerasını anlatan Ģair, 

kitabı Sabahattin Kudret Aksal‘ın bir dizesinden yola çıkarak yazdığını 

söyler.
72

 Eser, 38 bölümlük tek bir Ģiirden oluĢur.  

“Az sözcüklerden oluşan yoğun dizelerin şairi Tunç, bu 

özelliğini 3. kitabı; Fetüs Günlüğü,nde de  (Pervaz Yayınları, 

Şubat 2002) sürdürür. İnsan yavrusunun ana karnındaki 

serüveninin anlatarak şiirimizde şimdiye dek işlenmeyen bu 
ilginç temanın peşine takılır. Kitap, imgeler gebe şairin 38 

avazda yaptığı bir doğumdur. Doğum öncesindeki boşluğa yana 

tutmak, bilinmezi bilinir, görünmezi görünür kılmak zordur; bir 
ön çalışma, yoğunlaşma, bilinç altını kurcalama gerektirir. 

Şair, şiirsel bütünlüğü bölümler arasında göndermelerle, geriye 
dönüşlerle, diyalektik bağlarla sağlamıştır. Örneğin; 7. 

bölümde fetüs‟ün biçimlenmesi, 12. bölümde düşük endişesi, 15. 

bölümde hamileliğin fark edilişi, 18. bölümde fetüs‟ün 
hareketleri, 24.bölümde göbek kordonunun boynuna dolanma 

korkusu, 26. bölümde beynin oluşumu, 32. bölümde yeryüzü 
merakı çarpıcı imgelerler somutlanır. Bazı bölümlerde sözü 

kendisi alan Tunç, bazı bölümlerde fetüs‟e ya da annesine 

verir.”
73

 

Tunç‘un eserlerinde ana izlek, aĢk, yalnızlık, mitolojik öğeler, 

ölümü sorgulama, anne-baba, deniz, su, kum, kırgınlık ve 

yabancılaĢmadır. Yalnızlık; ama bu bilinen yalnızlıklardan çok bazen 

çoğalmayı bile ifade edebilecek farklı bir yalnızlıktır. O, çocukluk 

anılarını Ģiire ustaca döken bir Ģairdir. ġiirlerinde kum imgesiyle sıklıkla 

karĢılaĢırız. Ġmgelerini tarihte kalan, eski ve antik nesnelere yüklemeye 

çalıĢır. Anlamı da nesne-insan iliĢkisiyle aktarır. Neredeyse bütün 

Ģiirlerinde sorular sorar. Dizelerine yansıttığı yaĢam, düĢünsel ve biraz 

da mistik boyuttadır. Kronolojik zamanın dıĢındaki zaman anlayıĢıyla 

doğa-insan iliĢkisinin varlığını sorgular. ġairin kaynağı her Ģeyden önce 
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doğadır. ġair ne ararsa doğada bulur. Doğa nesnelerle donatıldığı için, 

nesne-Ģair iliĢkisini de Ģairin iyi kavraması gerektiğini düĢünür. Doğa, 

onun Ģiirlerine tüm börtü böceğiyle girer. Karınca üretkenliğin ve 

çalıĢkanlığın simgesidir, yağmurcuk kuĢu ve martılar sonsuzluğu anlatır, 

akrep kendi ölümüne zehir akıtır, örümcek kuytularda kaderin ağlarını 

örer. ġair bütün bu özellikleri kendi durumuyla bağdaĢtırır. Bir seyyah 

gibi oradan oraya gezer. 

 Dil ve sözcük bilinci had safhada olan Tunç'un Ģiirlerinde 

duygu, düĢüncenin hamuruyla yoğrulmuĢtur. Kısa erimli dizelerle 

öyküleme dilini ustaca birleĢtirir.  Müziğe ve ses yinelemelerine özen 

gösterir. Sözcüklerini o Ģiire ait coğrafyadan seçer; bu yüzden birinin 

eksilmesi Ģiirinin bütün yapısını bozar. Hayattan parçaların, ‗an‘ların 

görüntülerini vermeye çalıĢır. Ġmgeyi Ģiirin bütün dokusuna yayar. 

Yalındır, fazlalıkları sevmez. ġiirin ilhamla değil kurgu sonucu ortaya 

çıktığını savunur. Doğadaki unsurların Ģiir yazmaya tek baĢına yeterli 

olmadığını, her Ģeyin bilinçte meydana geldiğini, ilhamın tanrısallıkla 

ilgili olduğunu ve iradenin özgürlüğüne müdahale anlamına geleceğini 

ifade eder:  

“Şiir de insana özgü tüm etkinlikler gibi aklın ürünüdür. 
Düşünce, duyumsal algıların zihinsel tasarımlara dönüşmesi 

sonucu gerçekleşir. Duygu, bu ikisi; yani duyumsama ile tanıma 

arasındadır. Duyumsal algıları adlandırıp soyutlayan akıl 

duyguyu aşar.”
74

 

Ġlyas Tunç, Ģiirde ahengin önemine inanır, ahengi yapıyla ilgili 

görür. Günümüz Ģiirinde kopuk imgelerin, okuyanda bir bütünlük 

duygusu oluĢturmadığı görüĢündedir. Bütünlük duygusunun ahenkle 

sağlanması gerektiğine iĢaret ederek, Ģiirsel yapının iyi kavranmasının 

gerekliliğine değinir. Ritim, ulama, seçilen sözcüler ahenk yaratma 

unsurlarıdır. Ettirgenlik eklerinin kullanılmasını sakıncalı bulur. Çünkü 

Ģair burada pasif durumdadır. ĠĢteĢlik eklerini de kullanmayı sevmez. 

Bunu da paylaĢımcı olduğu için sevmediğini ve tasvip etmediğini 

belirtir. Tunç, oran biçim ve denge unsurlarıyla duygusal dünyamızı 

zenginleĢtiren bir Ģairdir. ġiiri zamanla daha düĢünsel bir boyuta doğru 

kayar. 1990‘lı yılların baĢlarında, Ģiiri duygu yoğunluğu ağır basan kısa 

dizelerle yazılmıĢ mısralardan oluĢurken,  mısraları zamanla düz yazıya 
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yaklaĢır. Yine bunlar da duygunun, düĢ gücünün ve lirizmin ön plana 

çıktığı Ģiirlerdir.  

Savrulmalar
75

 adlı dördüncü kitabında ise düĢünceyi ön plana 

çıkaran Ģiirler bulunur. Orada felsefeyi Ģiire yedirmeye çalıĢır. 
Savrulmalar, bilgece sözlerin edildiği, Ģairin, Don KiĢot'tan gece 

kelebeğine, devedikenine kadar her türlü varlıkla konuĢtuğu diyaloglar 

Ģiiridir. Yer yer mistik söylemlere de baĢvuran Ģair, bu Ģekilde doğaya 

ve insana bakıĢını tazeler.  

“Şair, 2004‟te Ekin Yayınlarında çıkan son kitabı, 
Savrulmalar‟da bir yandan felsefeyle şiirin, sözle eylemin, 

akılla duygunun ilişkisini, diğer yandan da yabancılaşmanın ve 

teknolojik kirlenmenin insan üzerindeki olumsuz yansımalarını 
ele alır. Dine, mitolojiye, bazı filozoflara göndermelerin 

bulunduğu bu kitabında Tunç, okuduklarını kendine ait 
kılmanın yollarını dener. Şiir sanatının sezgisel gücüyle, 

düzyazının düşünceye geniş imkan sağlayan gücünün birleştiği 

Savrulmalar kitabı, sözün kapalı odalarını açmaya çalışan bir 
düzyazı şiirler toplamıdır. Didaktik ve sorgulayıcı öğelerin ağır 

bastığı bu şiirler toplamıdır. Didaktik ve sorgulayıcı öğelerin 
ağır bastığı bu şiirleri okurken, okur hissettiklerini düşünmeye 

başlar. Anlam bulmak, anlam vermek, anlam çıkarma deyimleri 

üzerinde düşünenlere, şair, anlamın büyülü tülünün nesneleri ve 
insanları nasıl kirlettiğini, onları oyun çağından nasıl 

uzaklaştırdığını anlatır.”
76

 

Ġlyas Tunç‘un kullandığı dil, duygu yoğunluğu olan bir dildir. 

Kısa mısralarla yazması bunu zorunlu hale getirir. Kelimelere yüklediği 

yeni anlamlar Ģiirine derinlik katar. Sembollerden faydalanma yoluna 

gider Yer yer süslü anlatıma baĢvurur. Ġlyas Tunç‘un Ģiirleri genellikle 

serbest nazımda yazılmıĢtır. Sözün gücüne inanan Ģair, dili ve kelimeleri 

kullanıĢı açısından hayranlık uyandıracak boyutlardadır. Tunç, kısa ve 

akıcı mısralarıyla bir solukta okunan Ģiirler yazar. Okuyucuyu sıkmaz. 

Yer yer uyaklı söyleyiĢlere baĢvurur. Sıfatları yoğun olarak kullanır. 

Özneleri belirsizdir. Küçük varlıklarla söyleĢi yaparak onları 

kiĢileĢtirme yoluna gider.  
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Daha önce 1994 Ali Rıza Ertan, 1995 Orhan Murat Arıburnu, 

Damar Dergisi Ģiir ödüllerini alan Tunç, 5. kitabı Sesler İncelikler
77

 ile 

2008 Ceyhun Atuf Kansu Ödülü‘ne değer görülür.  

2009‘da yayımlanana Karnaval
78

, bir tür diyalog Ģiirleridir. 

Sözcükleri, dili, anlamı ve Ģiiri sorgulaması nedeniyle kitabının alt 

baĢlığını „sözler kitabı‟ olarak adlandırır.  

Ulusal ve uluslar arası birçok Ģiir etkinliklerinde ve festivallerde 

okumalar yapan, söyleĢilerde bulunan, bildiriler sunan Ģair, son yıllarda 

Ģiir çevirmeye ağırlık vermiĢtir. Özellikle Güney Afrika ve Nijerya Ģiiri 

üzerine çalıĢmalar yapmaktadır. Çağdaş Güney Afrika Şiiri adlı bir 

antolojisi baskıda beklemektedir. Amerikalı Ģair Martin Espada‘dan 

çevirdiği toplu Ģiirler de yakında yayımlanacaktır. Öte yandan, Çinli 

ġair Cai Tianxin‘den çevirdiği Durgun Yaşamın Şarkısı, 2009‘da 

Artshop Yayınları‘ndan çıkmıĢtır.  

Ġlyas Tunç, Besam, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Edebiyatçılar 

Derneği üyesidir. 

Eserleri: 

ġiir Kitapları:  

KıĢ Bir AlkıĢ Mıydı, Biçem Yayınları, Bursa 1992 

Kül ve KopuĢ, Damar Yayınları, Ankara 1995 

Fetüs Günlüğü, Pervaz Yayınları, Ankara 2002  

Savrulmalar, Ekin Yayınları, Ankara 2004 

Sesler Ġncelikler, Art Shop Yayınları, Ġstanbul 2008 

Karnaval, Art Shop Yayınları, Ġstanbul 2009 

 
Çevirileri:  

Durgun YaĢamın ġarkısı (Cai Tianxin, Çev. Ġlyas Tunç), 

Artshop Yayınları, Ġstanbul 2009  

ÇağdaĢ Güney Afrika ġiiri Antolojisi (Çev. Ġlyas Tunç), baskıda 

ġairin Paltosu (Martin Espada, Çev. Ġlyas Tunç), baskıda 
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geçer mi o çingene 
alnım benim! 

yazgımın papirüsü! 

anımsa sıtmalı geceleri 

dostuydu melekler annemin 

sirkeli bezlerin ıslatıldığı 

bakır bir tastan  

uzanırken elleri 

gıcırdardı çingene kızlar 

yağsız körükler gibi 

 kalaycı geldiii… 

günbegün bürünürken 

içimdeki bakır tas 

acının küf rengine 

geçer mi o çingene 

 

kırık Ģamdan 

kapıları tokmaklı konaklarda 

çekmeceleri boĢalmıĢ 

bir konsoldur yalnızlık 

mum alevi bir yüz 

kendini biriktirirken camdan 

 gümüĢ çerçeveler 

  kömürlü semaverler… 

neyi anımsatır sana 

güvelenmiĢ günleri mi 

nicedir kapımıza dadanan 

arsız bir eskicidir zaman 

kırık Ģamdan! 

 

Ġskelede 

kıyısından iskelenin 

ıslığını sulara 

bırakan olta 

batık bir kenti 

çağrıĢtırır nedense 

umarsız bir adama 

 

batık kent deyince 
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anlıyorum ki geldik 

yağmalanan günlerin  

son halkasına… 

kâr etmez bundan böyle 

balık tutmak da 

bu can sıkıntısına 

 

loĢ bir boĢlukta 

son konuğunu da 

gücenik gecenin 

uğurladı avluya dek 

çekildi odasına 

kül tablaları 

kap kacak… her Ģey 

akıp gidiyordu 

loĢ bir boĢlukta 

dedi, sanırım 

sönüverdi soba 

çünkü yalnızlığın 

sinsi kedisi 

uyanmıĢ geriniyordu 

koltukta 

  

ada  
upuzun gemilerin 

incecik çizdiği 

ey yaĢlı ada 

unutulmuĢ dipnotu 

seyir defterimin 

ağırlıklar aktı 

çekimsiz bir ülkenin 

sınırına geldik 

artık kim sarar 

Ģu eski batıktan 

aldığımız kesiği 

çünkü yine senin 

serin körfezinde 

toplanıyor tek tek 

kara korsanların 
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getirdiği 

 

gül makası  
iĢte yine senin  

sinsice çizdiğin 

Ģu yoksul haziran 

tanımlar bir gülün 

bozgun bahçelere 

bıraktığı yası 

ey gül makası 

ölümcül oyası 

yastık kılıfımın 

her Ģey hazır 

terziler birer birer 

gelsinler varsın 

yağmurum yok ki 

pas tutasın 

 

Fetüs Günlüğü 

5. 

o sesti devindiren 

karanlıkta bir baĢına 

bu değirmi düzeneği 

ikizim yok, yalnızım 

asma köprüler gibi 

salınsın aramızda 

çözgü ipeği 

11. 

kuyruklu bir yıldızın 

körpecik böğürtlene 

sokulduğu zamanlardı 

ey bir dirimden diğerine 

koĢuĢturup duran evcimen etene! 

meğer ki uçurum korkusuyla 

gelmiĢim bugüne 

33. 

baĢlasın ve bitsin 

bir anda her Ģey 

çeviriyorum bak iĢte  
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ayaklarımı yukarı 

aĢağılarda bir yerde 

bir kapı buldum ki kanatlı 

çözecek bunca merakı 

 

Enel Hak 
Tarih, yazının icadıyla baĢlar; yalan da... 

Söz uçar, kalanlar yanılsama olur. 

Kağıtların tılsımlı yatağına çıplak girmeyin, sezginize bürünün; 

belgelerle konuĢmak üstünlük değildir.  

Kaleme sordum: Yazılanlar doğru mu?  

Yazdı ve uzaklaĢtı, dedi, bunları yazan.  

Kalem ki kaldıraçtır, yazdıklarımı kanıtlamaya kalksam kendi 

kağıtlarımın hamalı olurdum. Bir türlü sonu gelmeyen iĢkence: 

Sysiphos‘un yuvarlandıkça tepeye taĢıdığı  kocaman kaya gibi!.. 

Öyleyse, yazarak doruğa eriĢilmez; doruk, doğruluktur. 

Sözlerin uçan halısına tutunmak gerekir. O zaman bütün dorukları kuĢ 

bakıĢı görürsün:  

Enel Hak!  

―Kaleme ve yazdıklarına ant olsun‖ ki Enel Hak ile sözü 

savunmak arasında gizli bir iliĢki var! Dudaklarımın arasında bu yüzden 

toplu iğneler, bu yüzden herkesin yüreğinde bir ince kafes.  

Gerçek mi; nerede, nasıl, kim, hangisi, o mu, ben miyim?.. 

Ġddia makamında fısıltılar; korkuyorum. Ya, düĢerse iğneler!  

Bana bir kalem gerek, esnek; ama kırılmayan; ki tepeden 

tırnağa hurufata bürünsün gövdem. 

Yazmak, susmaktır; iç deniz gibi bir Ģey.  

Yazdım ve arındım yalanla, dedi bunları yazan.  

Suçum büyük, taammüden!.. 

 

Cüzam 

Dokunmak ürperti yaratmıyorsa duyargalar körelmiĢ demektir. 

O zaman algının seçiciliği ortadan kalkar, yerini anlamsızlık alır. 

Hayatımıza zevk veren Ģey, yalnızca anlamdır: Neyin ne olduğunu 

bilmek! Sanıldığı gibi duyargalar zevk değil, bilgi verir.  

Karıncalar yaprak bitleriyle toz zerreciklerini birbirinden ayırsa 

da bunları bilgiye dönüĢtüremezler; öyleyse, zevk de almazlar.  

Ben, karınca değilim! 



146  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

Kasların miskinliğinden kurtulmalıyım; bahçeye iniyorum. 

Eğreltiler, aslanağızları, güzelavratotları...  Bana dokun, bana dokun, 

diyor bir ses. Gidip dokunuyorum: O, sensin! 

Dokunmak, uzaklığı ortadan kaldırır. Uzaklık kalkınca 

seyretmek sona erer, gövdelerin Ģarkısı baĢlar. BaĢtan çıkarıcım benim! 

Ritmine bayılıyorum; körfezlerine... Adını sakladım; söylersem tabular 

yıkılacak. Sözcüklerin paylaĢtırma gücü var; bahçemize girmesinler. 

Bütün büyü parmaklarımızın ucunda. Beni parmak uçlarınla sev; 

Ģarkımız gürültüye dönüĢebilir.  

Ne derin kitapsın ki anladıkça batıyorum. Gidersem gücenme, 

eksiklik bende. Sen birini bul; ya da dokun kendine. En korkunç hastalık 

cüzamdır. 

Yarayı aĢk iyileĢtirir.  

 

sarıl bana 
gece korkuları ki hazırlar 

her kadını yeni bir aĢka 

sarıl bana! 

rüzgar, balkon kapısı, ayak sesleri... neler oluyor ki dıĢarda! 

kemirgenler de var, etoburlar da, kan emici vampirler ya da... iĢte, 

çarpıyor camlara yarasa! iĢte, gülümsüyor duvarda tarantula! 

sarıl bana!  

bilirim niçin çekilir salyangozlar kabuğuna, lir kuĢları niçin 

gizlenir çalılıklarda... senin kabuğun yok, dikenlerin de... tedirgin 

böceğim benim ! yalnızlık bir iguana...  

sarıl bana!  

düĢün, tropikal ormanları, derin denizleri, uçurumları! sonra 

leoparlar, sırtlanlar, sansarlar... sonra leĢçil sinekler etlerinin altında... 

sarıl bana!  

görünmez tehlikeler de var, kötü ruhlar da, tuhaf Ģeyler ya da... 

iĢte, çamaĢırlar toplanmıĢ, hayaletler balkonda! iĢte, bir yastık, gizli bir 

el boğazında!.. senin kimselerin yok, fener bekçilerinin de... zavallı 

kırmızı balığım benim! yalnızlık katil balina; sarıl bana…  

sarıl bana!.. 

 

kobra ve Kleopatra 

kıvrılıp uyurdu surların dibinde… 

- nöbetçiler, alın içeri! 
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sssssssssssss… sızıverdim odasına; baĢ ucunda vaĢaklar, 

kediler, sürüngen sepetleri… sanki ter basmıĢ da yelpazeler, sanki 

okurmuĢ gibi kil tabletleri, tropikal çöller, vahalar gibi… bir sütundan 

diğerine; ten ve temas; aĢk ve giz! ah, çılgın Cleopatra! ordularınız 

çekildi, kuĢatıldı kaleleriniz… 

bu dansı bana 

lütfeder misiniz? 

sana sakladım, sana sakladım!... 

tanrılar, krallar istedi, sahte firavunlar istedi:  hurmalar, 

çerezler, incirler, bekletilmiĢ kavunlardı, sana sakladım!.. nice 

dehlizlerden geçtim; büyülerden, tılsımlardan, korkulardan… daracık bir 

mazgalda, bir mücevher kutusunda, sana sakladım!..  ah, sevgili kobra! 

ölüm ki can vermez dansa… 

mumyala beni 

beni mumyala… 

 

eve mi dönsem acaba 

ne karım, çocuklarım...  

fark etmiyor beni kimse! 

belki de burada varlığım fazla... odalar, kahkahalar size kalsın... 

size kalsın kanepeler, koltuklar... düzgün cümleler kuramadım hiç, bir 

buket incelik olsun edinemedim, örseledim hep gülleri... size kalsın 

armağanlar, doğum günleri... böyle bir adamım, iĢte, kaba saba !..      

daracık,taĢ merdivenden iniverdim sokağa: 

- babaaa! babaaa!... 

insan nasılda üĢüyor yağmurda... ama tasasızdır yavru kanguru, 

umursamaz kaplumbağa... geniĢçe bir saçak altı, ılık bir körfez, sevgiyle 

tüten baca: 

- eve mi dönsem acaba! 

kuĢlar da gider birazdan, kent çekilir kabuğuna... saat kaç, 

günlerden ne, niçin oldu?.. karabasan gibi bir Ģey... onarır belki de 

birazcık çaba; çıksam usulca merdivenleri, karĢılasa kapılarda... 

yağmurun iyiliği bu, geldim, bağıĢla! hadi, uyandır çocukları: 

-babaaa! babaaa!... 

- eve mi dönsem acaba!   

 

Damla sözler 

bunca söz arasında bana da bir damlacık                

yer verseydin koĢardım gururla saçaklarına  
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sığınan yağmurcuk kuşu'na: 

 

abla bak ! ben de Ģiir oldum babama 

  

damla  ve Ģiir! 

birinden ötekine bir tufandan geçilir 

çatılar ufalanır, kiremitler devrilir 

çıkılır çarmıha 

 
Eloi Eloi iama sabaktani!  

-tanrım niye yalnız bıraktın beni- 

              

tasalanma, dedi Damla, ben sana teselliyim  

tanrı yalnız bıraksa da 

ya, bana kim teselli 

babam buluta çıkarsa 

 

kule sözler küçümsüyor 

kuyu sözler çok derin 

avutmuyor Ģiirim 

bunca söz arasında bu yüzden yer vermedim sana... 

           

kuĢkulandı yağmurcuk kuĢu 

anne anladı her Ģeyi 

çocuk çevirdi masala 

           

babam bulut olmuĢ bana !.. 

babam bulut olmuĢ bana !..  

 

kambur sözler 

çan çürüsün... 

çirkin bir kanguru gibi zıplaya zıplaya tutunduğum 

çan çürüsün 

                   

ey tanrılar, zangoçlar! 

kutsal kuĢları kulelerin! 

kötü huylu bir uru iyileĢtirmek içindi her Ģey 

çan çürüsün... 
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kötü huylu ur  ve ayna! 

baksam irkilirim, bakmasam 

o lânetli kahkaha! 

 

güller size kalsın 

Ģal olun utancıma 

 

uğursuz  yaratık! 

kekeme kambur! 

oynak ve dolgun kalçalarımın ateĢiyle  kaynayan 

kalabalığa sokul ve fısılda: 

                    

Ģaoalhoııuunu baaoanooaua aaouauatt! 

 

iĢte süzülüyor Ģal! 

ondan bir torba çıkar beni içine bırak 

gidelim;  böyle herkesin olmak 

buralarda... ah, Esmeralda! 

        

sırtımı sıvazlayan el   

ruhuma saplanan balta   

 

es geçilmez sözler 

aĢk derin darbelerle gelir 

karıĢır gövdelerin Ģarkısına... 

                    

es geçilmez sözlerdi! 

 

gece kremleri 

losyonlar 

pudra... 

gövdeler erir 

Ģarkılar kalır 

kalırsa!.. 

 

ben ve kadın ve yaĢlı kaplumbağa 

bakıĢtık ağız ağıza                

 

çok yaĢadı 
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seviĢti çokça 

çekildi kabuğuna 

 

kadınsa saydam, sinsi bir medüz gibi  

çoğala çoğala akıyordu kumsala 

 

aĢk, dedim, ilkel bir kanıtlam 

kıĢ geliyor uyanmayız belki bir daha 

Ģarkıları kim söyler 

gövdeler olmadıkça 

 

ah, dil! omurgasız yumuĢakça!..  

 

sendrom 
incecik, saydam kanatlarıyla, mavi kuyruklu bir kız böceği 

asılmıĢ duruyor havada. makineli tüfeklerle donatılmıĢ kobra marka bir 

helikopter sanki. tarıyor durgun suların kıyısındaki körpecik nergisleri. 

üzerinde, uçarı, dalgın ilk yaz kelebekleri… belki de süslüyor o 

kelebeklerden biri Ģu anda bir okul çocuğunun resim defterini. dönüyor 

kendi ekseninde kız böceği, sonra iniyor hızla dikine doğru. kaygının 

petek gözleri, ölümün kara benekleri… insan da kelebek gibidir! pul pul 

dökülebilir okĢarken çiçekleri. derken devriliyor sandal, saplanıyor 

bataklığa kürekleri…  

ne amipli dizanteri, ne epilepsi nöbeti… tıpkı Vietnam 

sendromu! kurduğum düĢ kemiriyor beynimi. kapıya Ģifreli kilit, 

pencereye demir perde… herkes benim düĢmanım, ben herkesin katili. 

karanlık basmadan çekiyorum ormana cesetleri. eğreltiler, sarmaĢıklar, 

etçil bitkiler… uçuyor ağaçlarda bir kertenkele, kırmızı yılan bileyliyor 

dilini… uzayıp gidiyor korku sirenleri. kediler beslesem, sulasam da 

çiçekleri, iyilikler gizlemiyor vahĢeti. dönüp bakıyorum arkama:  

kelebek katili kız böceği! 

(„Eliz‟ Edebiyat Dergisi, Eylül 2009, sayı: 9) 
 

uyudum uyandım, yoksun yanımda 

   Türkan‟a 
uyudum uyandım, yoksun yanımda 

dolaĢtım odaları, balkona çıktım 

yalnızlık, gülümsüyor karĢı çatıdan 

korkuyu besliyor vampir yarasa  
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gecenin damarında bu kan pıhtısı 

Ģuramda bir ağırlık, karıncalanma 

uyudum uyandım, yoksun yanımda 

 

yaĢadık, unutma kötü Ģeyleri 

sürgünleri, kıyımları, karĢı devrimi 

hani, kar yağmıĢtı, ayak sesleri 

kapıya gelirlerse kitapları yak 

sorarlarsa sakın söyleme beni 

iki deniz kabuğu kırılmıĢ gibi  

yaĢadık, unutma kötü Ģeyleri 

 

ama gül de topladık sabaha karĢı 

acılar gezgindi, aĢk Ağlasunlu 

bendim aradığın o tunç buluntu 

fırçaladın, sildin, koydun köĢeye 

dudaklarım, ellerim yine toz tuttu 

vazolardan sızıyor antik gözyaĢı 

ama gül de topladık sabaha karĢı 

 

birlikte yazalım gel bu Ģiiri 

düĢülkeler çağına dönerek geri 

borsalar yükselmiĢ, yükselsin varsın 

bir çocuk ölüyor Güneydoğu‘da 

Zonguldak‘ta bir iĢçi göçük altında 

babalar kara tahta, kızları silgi 

birlikte yazalım, gel bu Ģiiri 

 

Ģuramda bir ağırlık, karıncalanma 

uyudum uyandım, yoksun yanımda 

(Nisan 2009, Sinop, Sincan İstasyonu, Ağustos 2009, sayı: 24)



152  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

Nuri KAHRAMAN (1957- ):  

ġair, yazar. 8 Haziran 1957 yılında, Ordu‘nun Ulubey ilçesine 

bağlı Eymür Köyü‘nde doğdu. Eymur‘e ilk yerleĢen Fettahlar sülalesine 

mensuptur.  

Babası, Salim Bey‘dir. Salim Bey‘in dedesi, Ģehirde memur 

olarak görev yapan ve o günlerin nadir okur-yazarlarından Sait 

Efendidir. Annesi, sonradan adı Güzelyurt olarak değiĢtirilen komĢu köy 

ġayıp‘tan olup, üç kuĢak önce Erzurum‘dan geldikleri bilinen, büyük 

âlim Alvarlı Mehmet Efe Hazretlerinin de içerisinde bulunduğu 

Veliefendioğulları sülâlesinden Abdullah ve Pembe‘nin kızı Nefise 

Hanımdır.  

Salim bey‘in anneden dedesi GümüĢhaneli Nuri Ağa, önceleri 

Ģehirde ikamet ederken, sağlık kaygısı, toprak tutku ve biraz da zamanın 

varlık algısı nedenleriyle Eymür‘den toprak alarak buraya yerleĢir. Bağ-

bahçe iĢleri ile uğraĢır. Yaylacılık yapar. Bütün iĢlerini çekip çevirmek 

üzere torunu Salim‘i yanına alır. 

Salim Bey, okuma-yazması olan  zeki ve konuĢkan biridir. 

Civarın ünlü âlimlerinden ġayıplı Gacaroğlu Ahmet Efendi‘den bir  süre 

Kur‘an ve Arapça dersleri alır. Burada dinî temel bilgilerini tamamlar. 

Fakat, iĢlerin çokluğu daha fazlasına el vermez. Ailenin iĢlerini çekip-

çevirmesi sebebiyle okuyamaz. 

Ancak Salim Bey, okumaya, öğrenmeye heveslidir. Bilgiden, 

kültürden kopmaz. Okuma arzusunu basın-yayın üzerinden sürdürür. Bir 

günlük tutar. Oğlunun doğumundan bir yıl sonraki, çeĢitli Ģiirler, 

Ģarkılar, türküler, olaylar ve aldıkları askerî eğitimle ilgili notlar düĢtüğü 

cep ajandasına yıl dönüm günü ―Oğlum Nuri‘nin doğum gecesidir.‖ diye 

not düĢer. Ajandalar, notlar yıl yıl devam edecektir. Köyde de olsa, ev 

dergisiz, kitapsız, gazetesiz kalmaz. Dolayısıyla, kendisiyle birlikte 

çocukları da matbuata ilgi duyarlar. 

Küçük Nuri, dedesi Nuri Bey‘in vefatından sonra doğan evin ilk 

erkek çocuğudur. Bu sebeple dedesinin ismi, ona intikal eder. Ancak, 

dedenin ölümünden sonra köyde sıkıntılı günler baĢlar. Dirlik-düzen 

dağılır. Yöreye, dıĢarıdan gelip yerleĢmiĢ olmanın eğretiliği hissedilerek 

yaĢanır. Yer, tarla nizaları, mahkemeler, dövüĢler-kavgalar bitmek 

bilmez. Bu sıkıntılar 70‘li yılların sonuna kadar sürer. 
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Bu arada, oğlunun doğumundan kısa bir süre sonra baba Salim 

Bey askere gider. Geride kalanlar bu zorlukları daha da ağır olarak 

yaĢarlar. Bu zor zamanda aile fertleri birbirlerine kenetlenir. Ailenin 

kalabalık olması bu durumdan derin yara almadan kurtulmalarına 

yardımcı olur. 

Kahraman‘ın çocukluğu, köy hayatının bildik, gergin, sıkıntılı 

ve zor Ģartları içerisinde geçer. Nuri, maraz bir çocukluk geçirir. Sık sık 

rahatsızlanır. O zamanın Ģartlarında, sırtlarda doktorlara götürülür.  

Nuri‘nin köy hayatı sıkıntılı geçse de, Ģair, bu dönemi, sanat hayatında 

en büyük hazine teĢkil edecek masalımsı hatıralar deryası olarak görür. 

ġiir ve yazılarında bu dönemin izlerine rastlamak mümkündür. ġâir, o 

günleri, 80‘li yılların ikinci yarısında, ―Çocuğa Selam‖ dergisinin 

―Tekrar çocukluk günlerinize dönmek ister miydiniz?‖ Ģeklindeki 

sorusunu Ģöyle cevaplandıracaktır: 

“Aynı şartlar ve çevre olmak kaydıyla yeniden 

çocukluğuma dönmek isterdim. Çünkü zamanımızın hemen 

hemen hepsi insanın fıtrat ve yaratılışına, aslına en uygun bir 

zeminde geçiyordu. Yazın gitmekte olduğumuz yaylalar, kışın 

ikâmet ettiğimiz köylerimizde toprağın şefkât kucağında 
istediğimiz her türlü güzellik ve nimetleri bulabiliyorduk. 

Havasıyla, suyuyla, koyunu-kuzusuyla, kedisi-köpeğiyle, ineği-

danasıyla, okul yollarında kar-kış demeden koşuşturmasıyla, 
yerden ziyâde ağaç tepelerinde dolaşmalarıyla bizim 

yaşadığımız çocukluk bambaşkaydı. Cömert toprak her ay, her 
mevsim, her gün ayrı meyveler, değişik sebzeler takdim 

ediyordu. Çiçekler, yeşillikler, ağaçlar her gün bir başka 

şekilde, bir başka güzeldi. Manzaralar değiştikçe hayatın renk 
ve cazibesi daha da artıyordu. Köpek havlamaları, kuzu sesleri, 

kuş cıvıltıları arasında geçen o günler, hayatımızın belki de en 
tatlı demleriydi. Şimdi, her ne zaman şehrin dışına çıkıp da 

rengârenk çiçekler görsem, koşuşan, meleşen kuzular görsem, 

gürül gürül akan berrak sular görsem, hemen çocukluk 
günlerimin hâtıraları aynı haz ve tablolarla, fakat 

ulaşamamanın burukluğuyla benliğimi yoklar.”
79

 

ġair, bugünün çocuklarını, bu anlamda Ģanssız görür; 

hayatlarını bir nevi, adı konulmamıĢ, kendilerinin de farkında olmadığı 

                                                           
79 Ahmet Mercan, ―Nuri Kahramanla SöyleĢi‖, Çocuğa Selam, 1986 Ġstanbul 
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bir esaret süreci olarak değerlendirir. Bu konuya dair yorum ve 

tespitlerini Ģu cümlelerle bitirir: 

“Kısaca, bugünün çocuğu –köydeki dahil- ekran 
başında tutsaktır. Bu sebeple topraktan uzaktır. Bir de tekniğin 

büyüsüne kapılarak toprağa döneceğini unutarak gurûra 

kapılırsa, insanlık tabiatından uzaklaşması da söz konusudur. 
Dileğimiz, neticenin buna varmamasıdır.”

80
 

Kahraman, ilkokulu köyünde (1968), Orta ve Liseyi de Ordu 

Ġmam-Hatip Okulu‘nda tamamlar (1975).
81

 1979 yılında Ġstanbul 

Yüksek Ġslâm Enstitüsü‘nden mezun olur. Okulun 78-79 dönemi 

mezuniyet yıllığında kendisiyle ilgili bölümde Ģu ifadeler yer 

almaktadır: 

“…Arkadaşımız cemiyetçi olup müspet bir hizmet 

anlayışına sâhiptir. Bir dönem talebe derneği üyeliği, ayrıca 
kitapçılık yapmıştır. Her türlü matbûâtı tâkip eder. Her çeşit 

kitap okur. Okuduğu ve duyduğu önemli bilgileri düzenli bir 

şekilde fişlere geçirir. Edebiyat ve mûsikîyi pek sever; şiir 

dalında çalışmaları vardır. Bazı şiirleri yayınlanan arkadaşımız 

bu sahadaki çalışmalarını ilerletmeyi düşünmektedir. Ona göre 
cemiyet arayış içerisindedir. Kiminle karşılaşırsa onun 

yolundan gitmektedir. Öyle ise insanlar bizimle daha çok 

karşılaşma durumunda olmalıdır. Bu da bizim sosyal 
faaliyetlerimize bağlıdır. Bu sebeple, hizmet yapılacak bir yer 

görülünce fırsat asla kaçırılmamalıdır…”
82

 

15 Ocak 1980 tarihinde Lüleburgaz Lisesi‘ne Din Kültürü ve 

Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak atanır. BeĢ yıl burada kalır. 

Lüleburgaz‘da görev yaparken kazandığı Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi‘nin ―Osmanlı Medeniyetleri ve Müesseseleri Tarihi 

Bölümü‖ne kayıt yaptırır. Devam mecburiyeti nedeniyle eğitimini 

tamamlayamaz. Ancak, kültür, edebiyat ve sanatla ilgisini kesmez. 

Yakınlığı dolayısıyla sık sık Ġstanbul‘a gider, kitap-kültür, gazete-dergi 

çevreleriyle görüĢme imkânı bulur. Mâverâ dergisi ve topluluğuyla 

iletiĢimini sürdürür. Ankara‘da Erdem Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu ile 

                                                           
80 Ahmet Mercan, ―Nuri Kahramanla SöyleĢi‖, Çocuğa Selam, 1986 Ġstanbul 
81 Nuri Kahraman, sadece ilkokul 3. sınıfı bazı sebeplerle, Merkez Güzelordu Ġlkokulu‘nda 
okur. 
82 Ġstanbul Yüksek Ġslâm Enstitüsü Mezuniyet Yıllığı, 1978-1979 Ġstanbul. 
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tanıĢma fırsatını bulur. TeĢviklerine mazhar olur. Zaman zaman onlarla 

yazıĢır. 

Kahraman 1986 yılında kendisi gibi bir ilahiyatçı olan Semra 

Hanım‘la evlenir. ġair, ―en güzel Ģiirlerim‖ diye nitelediği; Sevdenur 

(1987), Betül (1990),  Salim Ensar (1995) ve Yusuf Kerem (2002) adlı 

dört çocuk babasıdır. 

Kahraman, 1982 tarihinde Burdur‘da askerlik görevini yapar. 

Lüleburgaz‘daki öğretmenlik yıllarından sonra, 4 yıla yakın 

Ordu, AkkuĢ Ġmam-Hatip Lisesi‘nde idarecilik yapar. Edebi 

çalıĢmalarına burada da devam eder. ÇalıĢmalarını çeĢitli yayın 

organlarına gönderir. Bu dönem Ģairin dergilerle diyaloğunun en yoğun 

olduğu dönemdir. Kahraman en son, kendi mezun olduğu okula, Ordu 

Ġmam-Hatip Lisesi‘ne tayin olur (1989).  

1989-90 dönemini, Millî Eğitim Bakanlığınca staj için 

gönderildiği Cezayir‘de geçirir. Bu meyanda uğradığı Belgrad, Fas ve 

Tunus‘u da gezip-görme imkânı bulur. 

Kahraman, eğitimin yanısıra, bol bol gezi ve gözlemle 

değerlendirdiği bu stajdan dönüĢte  kendi yakın çevresi içerisinde 

bulunmanın avantajıyla vakıf ve kültür faaliyetlerine yönelir. Ensar 

Vakfı Ordu ġube BaĢkanlığını yürüttüğü dönemde ―Ordu Ensar‖ adlı 5 

sayı devam eden bir dergi yayımlar. Halka açık kır gezileri, 

konferanslar, yörenin yetiĢtirdiği ilim ve kültür adamları Sıtkı Çebi, 

Bekir Berk, Prof. Dr. Mehmet ÇavuĢoğlu için anma törenleri ve tüm 

öğrencilere açık bilgi, kültür ve edebiyat yarıĢmaları düzenler. Yazarlar 

Birliği Ordu ġubesi olarak düzenlenen Ulusal çaptaki ġiir ġölenleri, 

ayrıca Kitap-Kültür Fuarları organizelerine de katkıda bulunur. 

Kahraman 2005 yılında emekli olur. Emeklilikten sonra boĢ 

durmaz. ―Ordu Hayat‖ adlı gazetenin kuruluĢunda önemli görevler ifa 

eder. Gazetenin imtiyaz sahipliğini de yapan Kahraman, çocukluk 

yıllarında günlüklerle baĢlayıp Ģiir, fıkra, mizah yazıları ve denemelerle 

çeĢitlenen yazı ve faaliyetlerine günlük yazılarıyla devam ettirmektedir.  

Kahraman‘ın Ģiirle ilgisi Lise yıllarına rastlar. Bu dönemde 

amatörce Ģiirler yazar. ÇeĢitli konularda yazılar kaleme alır. Ancak ilk 

Ģiirini yayınlamak Ġstanbullu yıllara nasip olur. Bu Ģiir, koĢma tarzında 

ve mesaj kaygısı ağır basan bir Ģiirdir. Zaten adı da ―Çağrı‖dır. Sanki, 



156  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

sanat anlayıĢını da bu kavram özetler gibidir. Ona göre sanat, ―öz 

gerçeğini öteleyip kendince kurguladığı bir hayal ekseninde dönüp-

dolaĢanlara, fıtrat aynasını tutma çabasıdır. Sanat sanat için de olsa, 

toplum için de olsa; sonuçta kendi güzelliğinden daha güzel bir gaye 

taĢımalıdır. Daha güzele köprü olmalıdır.‖
83

 Bu düĢünce kahramanın Ģiir 

anlayıĢını zamanla belirler. ġiirinde dini eğilimler ağır basar. Bilhassa 

ilk Ģiirlerinde mesaj verme kaygısına düĢer. 

Kahraman, çocukluğundan beri musikiyle ilgilenir. ġiirde 

musikiyi önemsemesi de buna bağlanabilir. Edebiyat derslerinde 

tanıĢtığı gazeller, koĢmalar, âĢık tarzı Ģiirler, hikâyeler, türküler ve 

onların öyküleri onu etkiler. Yaylalarda, o dönemin teypleriyle okunan 

yanık destanları dinlemek en büyük tutkusudur. Nitekim, ilk Ģiirleri de, 

olaylar üzerine bina edilen manzumeler Ģeklindedir. Kahraman‘ın 

Ġmam-Hatip Lisesi ve Yüksek Ġslâm Enstitüsü‘ndeki eğitimi de onu belli 

ölçüde Ģiirde dinsel eğilimlere yöneltir. Ġlahileri çok sever. Dost 

meclislerinde güzel sesiyle ilahiler söyler. 

Gökhan Akçiçek‘in ―Çocuklara Gülümseyen Bir ġair: Nuri 

Kahraman‖ baĢlıklı yazısında, Ģaire ilahi söylemenin ne kadar 

yakıĢtığını söyler: 

“Şairlerin de güzel sesli olabileceğine pek ihtimal 

vermezdim. Ama, Nuri Kahraman‟ı tanıyınca yanıldığımı 

anladım. Güzel sesli olmak çoğu şaire nasip olmayan bir 
bahtiyarlık, haklı bir övünç payı… Nuri Kahraman güzel sesiyle 

ilahiler okuyan bir şair. Şehrimizi süsleyen insanlardan biri. 
Doruklara sevdalı bir dağ menekşesi…”

84
 

ġiirlerini, baĢta Diyânet Çocuk Dergisi olmak üzere çeĢitli 

yayın organlarına gönderir. Lüleburgaz‘da görev yaptığı yıllarda, 

kaleme aldığı Ģiirlerini ―Ümit Çiçekleri‖
85

 adıyla yayımlar. 

Öğrencilerinin teĢvikiyle yayımladığı eser, çok sonraları ikinci baskısını 

yapar. Bu Ģiirler daha çok çocuklara hitap eder.   

“Ümit Çiçekleri‟nde şair, çocuklara seslenmenin ve ilk 

kitabın verdiği heyecanla olsa gerek, hep “Çocuğu” ve 

                                                           
83 Salih OkumuĢ, ―Nuri Kahraman‘la Özel Mülakat‖, Ordu, Kasım 2010. 
84 Gökhan Akçiçek, ―Çocuklara Gülümseyen Bir ġâir: Nuri KAHRAMAN‖, Memleket 

Gazetesi, 25 Eylül 1993 Ordu. 
85 Nuri kahraman, Ümit Çiçekelri, Bayrak yayımcılık, Ġstanbul 1984. (2.b) 
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“çocukluğu” anlatmayı yeğlemiş; çocuksu bir duyarlılığın 
peşinden koşmamış. (…) Allah, Anne, Baba, Kardeş, Memleket 

ve Çocuk sevgisinin duru bir dille işlendiği şiirlerle sürüp 
gidiyor, Ümit Çiçekleri”

86
 

Ümit Çiçekleri, adeta insana, ―çocukların dünyasında Ģirin, 

duygulu, cıvıl cıvıl, salıncaklarla, uçurtmalarla bir gezi‖
87

 yaptırır. 

Kitap, Milli Eğitim bakanlığı tarafın dan öğrencilere tavsiye edilmiĢtir. 

Kitapta çocuklara yönelik 45 Ģiir bulunmaktadır. Bu Ģiirlerde anne, kuĢ, 

sevgi-saygı, salıncak, çiçek ve uçurtma gibi çocuklara uygun temalar 

iĢlenir. Okuyucu adeta çocukluğuna derin bir özlem duyar.
88

  

“Nuri Kahraman‟ın şiirleri, “Ümit Çiçekleri” saydığı 
çocuklar kadar büyükler tarafından da, zevkle okunacak 

şiirlerdir. Oturmuş, zevkli şiir dili var, Kahraman‟ın. Çocuk 

zevkini, anlama kavrama kapasitesini; iyi biliyor. Cümlelerini 
ona göre; koruyor. Çoğu çocuk kitaplarında olduğu gibi, sayfa 

aralarına resim ve desenler erleştirilerek; kitabını daha sevimli 

kılmasını başarmış. Çocuklara bazı güzel duygular ve 

düşünceler kazandırılmaya çalışırken; doz iyi ayarlanıyor. 

Çocuklara, sevgiyle; yaklaşıyor.”
89

 

Kahraman, Nasrettin Hoca‘nın hikâyelerini  ĢiirleĢtirir ve çeĢitli 

dergilerde yayımlar. Bu onun için yeni bir tarzdır. 1988 ―Çocuk 

Edebiyatı Yıllığı‖nda ―1987‘de Çocuk ġiiri‖ konusunu iĢleyen Dr. 

Necmettin Türinay, bu Ģiirleri övgüye layık bulur:  

“…Nasreddin Hoca‟nın fıkralarını şiirleştirmeye 

çalışan ikinci bir isim de Nuri Kahraman, Gül Çocuk 

Dergisi‟nin Kasım 1987 sayısında „Suç Kimin‟, „Kavuk‟, 

„Buzağı‟ başlıkları altında üç şiir yayınladı. Bize Nuri 
Kahraman‟ın yukarıda başlıklarını verdiğimiz  „Hocadan 

Fıkralar‟ı daha özenle, daha titiz çalışmalar olarak 
göründü.”

90
 

                                                           
86 Gökhan Akçiçek, ―Ümit Çiçekelri Üzerine‖, Ordu Ensar, S:2, s.11, Orsu 1996 
87 Emine TaĢgetiren, ― ‖Yuvamız Âile Dergisi,  S. 77, Temmuz 1992. 
88 Emre Özkul,  ―Ümit Çiçekleri‖, Yörünge, S.81, s.?. Ġstanbul 199. 
89 A.Vahab AkbaĢ, ―Ġki ġiir Kitabı‖, Yeni Devir Gazetesi, 20 Haziran 1984 
90 Necmettin Turinay, ―1987‘de Çocuk ġiiri‖, ―Çocuk edebiyatı Yıllığı‖, Gökyüzü Yayınları, 

1988.  
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1989-1990 yıllarında bulunduğu Cezayir, Fas ve Belgrad‘la 

ilgili izlenimlerini kaleme alır. Cezayir‘de gazete ve dergilerle ilgilenir. 

Radyo programlarına katılır. Türkçesi, Türkiye Yazarlar Birliği 

Edebiyat Yıllığı‘nda Cahit Zarifoğlu merhumun da ilgi ve sevgisine 

mazhar olan ―Fark‖ Ģiiri Riyaz adlı çocuk dergisinin arka kapağında 

Arapça olarak yayımlanır. Buralarda da ülkesini ve kültürünü tanıtma 

adına çabalarını sürdürür. 

2000‘li yıllarda, köyüyle ilgili 300 kıtalık, ―Eymür-nâme‖ adını 

verdiği bir manzume kaleme alır. ġair, 500 civarında da mani yazar. 

Derlemeler yapar. Bunların çoğu ulusal gazete ve dergilerde, takvim 

yapraklarında yayımlanır. Kendine hatıra defteri veren öğrencileriyle, 

kimi kiĢi ve olayları konu alan AkrostiĢ eksenli ürünler kaleme alır. 

Kahramanın Ģiir dili mizah unsurları ile örülüdür. OturmuĢ 

zevkli bir Ģiir diline sahiptir. Kelime oyunlarına çok sık baĢvurur. 

ġiirlerinde masal tadı gizlidir. Mizah unsurları ve kelime oyunları 

yapmaktan hoĢlanan Ģairin, birçok Ģiiri, çocuklar tarafından ezbere 

bilinmektedir.
91

 

ġiir ve yazıları, Diyanet Çocuk, Kandil Çocuk, Gül Çocuk, 

Selâm Çocuk, Türkiye Çocuk, Can KardeĢ ve Gonca gibi yayınlar baĢta 

olmak üzere Sebil, Boğaziçi, Türk Edebiyatı, Ġslâmî Edebiyat, Ay Vakti, 

Sur, Hakses, Altınoluk dergilerinde, Yeni Devir, Millî Gazete, Türkiye 

ve Sağduyu gibi gazetelerde yayımlanır. ġiirleri, ders kitapları ve baĢta 

Bahaeddin Karakoç, Özcan Ünlü, Ahmet Efe gibi tanınmıĢ Ģairlerin 

hazırladıkları olmak üzere bir çok antolojide yer alır. ġiirlerinden 

bazıları da bestelenir.  

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan yazar, Ģu anda Ġlim Yayma 

Cemiyeti ve Dil ve Edebiyat Derneği Ordu ġubelerinin kurucu 

baĢkanlıklarını yürütmektedir. Ayrıca, Ordu Sivil DüĢünce Plâtformu, 

Ġslâmî Ġlimler Hizmet Vakfı ve Diyanet Vakfı Ordu ġubesi üyelikleri 

vardır. Hâlen, kurucularından olduğu günlük Ordu Hayat Gazetesi'nde 

köĢe yazarı olarak yayın çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

Eserleri:  
Ümit Çiçekleri, Bayrak Yayımcılık, Ġstanbul, 1984. 

                                                           
91 Mustafa Ruhi ġirin, Çocuklar Ġçin Yazmak Çocukları Konu almak değildir‖, Zaman Çocuk, 
7 Nisan 1990 
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CAN ÇOCUKLAR 
IĢıl ıĢıl gözleriniz 

Ne de Ģirin sözleriniz 

Pırıl pırıl yüzleriniz 

Can çocuklar… Can çocuklar… 

  

Dilleriniz ne de tatlı 

Duygularınız kanatlı 

Hayâl göğünüz kaç katlı? 

Can çocuklar… Can çocuklar… 

  

GülüĢlerde güzelsiniz 

AğlayıĢta güzelsiniz 

Hep güzel, hep güzelsiniz 

Can çocuklar… Can çocuklar… 

  

ÜMĠT ÇĠÇEKLERĠ 

Geleceğim yeĢerir sizleri görürüm de 

Geçer rûhumun mahzun baygınlığı 

Taptâze bir umut olur gönlümde 

Gözlerinizin aydınlığı 

  

Ne olur, böyle hep sevecen 

Dünyanızda hep sevgiler olsun 

DavranıĢlarınız içten,gönülden 

DüĢmanlıklar unutulsun 

  

Vermeyin fazla değer paraya pula 

Kırmayın kalbini insan oğlunun 

Kullara kulluk yakıĢmaz kula 

Ne ise doğru olan, arayın bulun 

  

Allah göstermiĢ bize en güzel yolu 

Elde Kur‘an ıĢığı, onu izleyin 

Rehberimiz de var; Peygâmberimiz 

Hayatınızdan yanlıĢları temizleyin 

  

Bir gün çekip gideceğiz biz 

Bu cennet vatan size kalacak 
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Görevlerinizi bilirseniz 

Her Ģey, elbet güzel olacak 

  

Süsleyin gönlümüzü ey ümit çiçekleri 

Süsleyin, manzaramız hep bahar olsun 

Kimlerin Hak için çarparsa yürekleri 

Bahtiyar olsun…  Bahtiyar olsun… 

  

FARK 
En çok, 

Çiçek ve Çocuk 

Birbiriyle 

BenzeĢir… 

  

Yalnız; 

Biri, 

Baharla gelir 

Biri, 

Bahar getirir!... 

  

EVĠMĠZ 

KuĢların yuvaları var 

Bizlerin de evlerimiz 

Ocak Ģefkati olmasa 

Güzel geçmez günlerimiz 

  

Evimizin çevresinde 

Çayır, çimen, ağaçlar var 

KuĢlar öter, cıvıldaĢır 

Sabahtan akĢama kadar 

  

Dumanlar çıkar bacadan 

Yükselir tâ nerelere 

Dört mevsim ayrı manzara 

Getirir bize pencere 

  

Çiçek, yaprak, meyve ve kar 

Hepsinin baĢka tadı var 

Sarar-sarmalar üĢürsek 
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Evde anne kanadı var 

  

Annem, babam, kardeĢlerim 

Çok mutluyuz yuvamızda 

Allah‘tan huzur dileriz 

Her namaz, her duâmızda… 

  

SALINCAK 

Bahçeye salıncak kurduk 

Sallandık sallandık durduk 

Her yanımız yaprak çiçek 

Güllere el sallıyorduk 

  

Dilimizde Ģen türküler 

Dünkülerle bugünküler 

ġarkılar da döküldüler 

Göğe yelken açıyorduk 

  

KuĢlar dalda cıvıl cıvıl 

Geçiyorlar baĢka fasıl 

Bir görseniz bizi, nasıl 

Mutluluktan uçuyorduk 

  

GüneĢ çekti gitti gökten 

Sabah gelecekmiĢ, erken 

―Çabuk gel, çabuk gel‖ derken 

Artık eve geçiyorduk… 

  

ÇOCUKLUĞUM 
Bana, uzak bir diyârdan 

Bakar gibi çocukluğum 

Hasretlere tutuĢturur 

Yakar gibi çocukluğum 

  

Baba ocağında huzur 

Artmıyor hiç bize umur 

Anne gözünde yaĢ olur 

Akar gibi çocukluğum 
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O tad Ģimdi hüner olmuĢ 

Ne gelir, ne döner olmuĢ 

Kaf dağında fener olmuĢ 

Çakar gibi çocukluğum… 

  

HANGĠSĠ DAHA ÇĠÇEK? 
Küçücük bir çocuk, o yan bu yan 

KoĢuyor ağaçlar arasından 

Bir elinde çantası 

Bir elinde rengârenk 

Pembesinden 

Alından 

Sarısından 

Bir gönül dolusu çiçek 

Herhâlde 

Öğretmenine verecek 

Bir, çiçeklere bakacak öğretmen 

Bir de öğrenciye; 

Ve, 

Soracak ister-istemez: 

―Hangisi daha çiçek?‖ diye… 

  

BAHAR VE ÇOCUKLAR 

Çiçekler açtı çocuklar 

Bakın, yapraklar yeĢil yeĢil 

GüneĢ daha sıcak Ģimdi farkındaysanız 

Eskisi gibi değil… 

  

Kelebeklere bakın çocuklar 

Benek benek kanatları 

Rahat bırakın onları çocuklar 

Olsun, neyse muratları… 

  

CoĢan sularla siz de çağlayın 

KoĢun kırlara kırlara 

Tertemiz havalardan taĢıyın 

Nefesi tıkanırlara 

  

Bu günleriniz en güzel çocuklar 
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Baharsınız.. dünyanızda sade çiçekler 

Kimbilir.. elinizdeki çemberler 

Dünyayı daha ne kadar döndürecekler? 

(Özcan ÜNLÜ, Yüz Yıllık Türk ġiir Atlası) 

  

UYKUCUK 
―Aydede 

Neden her gece 

Gelmiyor‖ diye 

Sordu çocuk 

  

Anne dedi; 

―Uyu yavrum 

Onu da tutar 

Uykucuk‖ 

  

Ve 

Daldı gitti rüyâlara 

Aydedeye mi 

Yolculuk? 

(ġiir Burcunda Çocuk) 

 

HĠKMET
92

 

Gezmedeyken Hoca bir gün 

Yorgun düĢüyor büsbütün 

  

Görür kenarda bir ceviz 

Ağaç ki, dibi tertemiz 

  

Hemen oturdu oraya 

Baktı Ģuraya, buraya 

  

Dedi: ―Rabbim, bu ne hikmet? 

Meselâ, Ģu iki nîmet: 

  

Küçük tefek, koca kabak 

Cevize bak, ağaca bak! 

                                                           
92 ―Hoca‘dan Fıkralar‖ bölümünden alınmıĢtır. 
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Olmalı ceviz tefekte 

Kabak da asılı gökte…‖ 

  

Derken, uyumuĢtu Hoca 

Sırtını vermiĢ ağaca 

  

Uykunun tam ortasında 

Ġki kaĢın arasında 

 

Bir ufak ceviz parladı 

Hoca birden afalladı 

  

Söylendi kendi kendine: 

―KarıĢmak senin neyine? 

  

Yüce Allâh uygun görmüĢ 

Her Ģeye bir nizam vermiĢ 

  

Her Ģey yerli yerindedir 

Ġnceliği derindedir 

  

Sâde, akılla bulunmaz 

Hikmetten suâl olunmaz 

  

Ya olsaydı kabak dalda 

Ya tabutta ya da salda 

  

Gitmedeydik Ģimdi nâçâr!‖ 

Hoca dergâha el açar: 

  

―Affet‖ der, ―Beni Allâh‘ım 

ġimdi hatâmı anladım…‖ 

  

DÜDÜK
93

 

Hoca pazara giderken 

Çocuklar çevirdi; derken 

 

                                                           
93

 ―Hoca‘dan Fıkralar‖ bölümünden alınmıĢtır. 
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Söylediler: ―N‘olur Hocam 

Bize düdük getir akĢam!‖ 

  

Bir tânesi içlerinden 

Ayrılıp geldi yerinden 

  

Verdi Hocamıza para 

Ve Hoca gitti pazara 

  

Dönüyorken akĢamüstü 

Çocuklar yola üĢüĢtü 

  

Gördüler ki, bir-tek düdük 

Ve sordular, büyük-küçük: 

  

―Hani Hocam bizimkisi 

Hiç olur mu sizinkisi? 

  

O aldı düdük çalıyor 

Bizler de bakakalıyor!‖ 

  

Hoca dedi: ―Hey ağalar 

Para veren düdük çalar…‖ 

  

ÂH MEVSĠMLER 

Ey, merhabâ deyip kucak açtığımız 

Sarılarıyla gelen nazlı sonbahar 

KıĢdan baĢka bize ne hediyen var 

Nedendir bilmem sana yandığımız? 

 

Âh diyorduk önce, Ģöyle bir yaz gelse 

Seyretsek, dallarda raksetse de kuĢlar 

Ağaç, taĢ, toprak,çiçek hep bir olmuĢlar 

Nedir yıprattıkları ömür değilse?! 

  

Ve, kıĢ gelir; her yer aklanmıĢtır 

Göz alabildiğince bembeyaz dağlar 

Mezarlıklar da bembeyaz ve de saçlar 

Ölüm ansızın meraklanmıĢtır! 
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Âh mevsimler, hepiniz bir baĢka güzelsiniz 

Yapraklısı, çiçeklisi, baĢaklısı, karlısı 

Fakat, fakat Ģudur ki iĢin en efkârlısı; 

Bir kuytuda bizleri bırakır gidersiniz! 

  

GEÇMĠġE GAZEL 
Bir târih boyu hep güneĢe koĢtuk 

Karanlık doğmadı hiç batımızdan 

  

Mazlûmlar bizlere hasret çekerler 

Zâlimler titrerdi karaltımızdan 

  

Yediden yetmiĢe yönler Allâh‘a 

Küfür geçemezdi hiç hattımızdan 

  

Âfâkı kaplayan göz geçirmezler 

Tozdu, dumandılar hep atımızdan 

  

Allâh aĢkından hey, cihad aĢkından 

Su gibi akardı yer altımızdan! 

  

Gidip renk-âhenk verdiğimiz yerler 

Huzûra yol buldu san‘atımızdan 

  

Nedense, gün geldi, pek garipleĢtik 

ġer nasipleniyor saatımızdan 

  

Sen dön yine bize ey yüce duygu 

Biz dönemiyoruz inadımızdan! 

  

BEġER 

Sevgi budur dostlar, aĢk budur iĢte 

Kader düĢ demiĢtir, nâçâr düĢersin 

Ama bir yokuĢta, ama iniĢte 

Gelir bulur seni, sen de ĢaĢarsın… 

  

YaĢayıp giderken kendi hâlinde 

Her zaman her Ģeyler olmaz elinde 

Bir ücrâda, bir gülüĢün gülünde 
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Kâlbin ıtırlanır, hadden aĢarsın… 

  

Bir mecnunsun artık sevdâ çölünde 

Demlersin aĢkını hasret külünde 

Âhın ĢebnemleĢir seher yelinde 

Sellere boğulur bahre taĢarsın… 

  

Dökülür dilinden hep Leylâ Leylâ 

Bir an durmaksızın aynı vâveylâ 

Çırpınır yüreğin Mevlâ, Yâ Mevlâ 

ġâir, netîcede sen bir beĢersin!.. 

  

DĠLEK 

Duygular çağlar gönülde 

TaĢabilsem… TaĢabilsem… 

Yâre akan ırmak olsam 

CoĢabilsem… CoĢabilsem… 

  

Yalan-yanlıĢ gittiğime 

Çok günâhlar ettiğime 

Ben dâvâsı güttüğüme 

ġaĢabilsem… ġaĢabilsem… 

  

Bağlar yolu bağlar olmuĢ 

AĢk sînede ağlar olmuĢ 

Yüzbin günâh dağlar olmuĢ 

AĢabilsem… AĢabilsem… 

  

Geldik, gidiyoruz gayrı 

Elinde kimin var hayrı? 

Son âna dek Hakk‘a doğru 

KoĢabilsem… KoĢabilsem… 
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Gökhan AKÇĠÇEK (15 Mart 1961-  ): 

ġair, yazar. Gökhan Akçiçek
94

, 15 Mart 1961
95

 tarihinde 

Ordu‘da doğdu.
96

 Ailesinin kökeni Alucra‘nın Karaağaç köyüne 

dayanır. Çilalioğulları adıyla anılan sülale, soyadı kanunuyla Akçiçek 

adını alır.
97

 

Köyün ileri gelenlerinden olan dede, çiftçilikle uğraĢır. Ancak 

1930‘larda gittikçe ağırlaĢan Ģartlar, iĢsizlik ve fakirlikle birleĢince 

aileye gurbet yolu gözükür. Giresun‘dan Ordu‘ya göçer.
98

 Aile Alucra 

ile iliĢkisini kesmez, yazları köylerine giderler. 

Sait Efendi ikinci kez evlenince, henüz 10-12 yaĢlarında olan 

Yahya annesini de alarak Ordu‘ya yerleĢir. ġoförlük yaparak geçimini 

sağlar. Bir ara Almanya‘ya gider. Döndükten sonra oto yedek parçası 

iĢine girer. Ailenin içinde bulunduğu bu zor Ģartlar sebebiyle hiç okula 

gidemez. Okuma-yazmayı askerde öğrenir. Bu sebeple çocuklarının 

okumasını çok arzu eder. Hatta 1972 yılında Gökhan‘ı Tarsus Amerikan 

Koleji‘nde imtihana sokar. Yahya Bey isteyip de elde edemediği Ģeyleri, 

oğullarının baĢarmasını arzulamıĢtır. Ancak farkında olmadan yapılan 

bu baskı Ģairi olumsuz manada etkiler. 

Yahya Bey (1936), asker dönüĢü hemĢehrileri ve mahalleden 

komĢuları iĢçi ailesinin küçük kızı Firdevs Hanım‘ı (1943) istetir. 

Verilen olumsuz cevap üzerine kızı kaçırarak evlenir (26 Mayıs 1960). 

Bu evlilikten; Gökhan (15 Mart 1961), Arkan (15 Mart 1962), Gülistan 

(10 ġubat 1965), Hakan (10 Mayıs 1966), Bolkan (5 Mayıs 1969) ve 

Volkan (15 Kasım 1974) adlı çocukları dünyaya gelir. 

Ailenin en büyük çocuğu olan Ģair, altı yaĢındayken Güzel Ordu 

Ġlkokulu‘nda öğrenimine baĢlar. Öğretmeninin Ġstiklal Ġlkokulu‘na tayin 

                                                           
94 Nüfus kütüğüne Gökan olarak kaydedilen Akçiçek, 1989 yılında mahkeme kararıyla adını 
Gökhan olarak değiĢtirir. 
95 Aslen Giresun Alucra‘lı olan aile, yaz aylarında bu bölgeye gittiği için kütüğe 03.07. 1961 

olarak geçmiĢtir.  
96 G.Akçiçek‘in doğduğu ev, Bülbül Deresi kenarında iki katlı bahçeli bir evdir. ġimdiki 

Elmalık mahallesinde, Cumhuriyet caddesi ile yukarı sokağın kesiĢtiği köĢede bulunan ev, bu 

bölgenin iskâna açılmasıyla istimlâk edilerek yıkılır.  
97 Bu hususta değiĢik rivayetler bulunmaktadır. G.Akçiçek‘in belirttiğine göre, soyadlarının, 

atalarının yazları gittiği Ağcaçiçek Yaylası‘ndan gelmektedir. Bir rivayete göre de, dedesinin 

askerdeki yüzbaĢısının soyadını beğenerek Akçiçek soyadını aldığı ifade edilmektedir. (Salih 
OkumuĢ, G.Akçiçek‘le Özel Mülakat, 15 Mart 2003) 
98 Giresun‘la bağlarını korumak amacıyla nüfus kayıtlarını Alucra‘dan sildirmemiĢlerdir.  
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olunması sebebiyle, dördüncü sınıfta buraya naklolunur. 1972 yılında 

buradan mezun olur. Aynı yıl, Merkez Ortaokulu‘na kaydolur. Ardından 

Ordu Lisesi‘ne devam eder (1975).  Ancak ülkede hüküm süren sosyal 

Ģiddet olayları sebebiyle okulda çeĢitli sıkıntılar yaĢanır. Sırf bu yüzden 

son sınıfta okurken bir dersten ikmale kalır. Belli bir siyasi görüĢ 

taĢımaz. Olaylardan ve kavgalardan uzak durmaya çalıĢır. 1978 yılında 

liseden mezun olur. 

1975 yılında dedesi vefat eder. Yıllardır onu görmemesine 

rağmen, ilk defa ölümün soğuk yüzü ile karĢılaĢır. Bu yıllarda babasının 

ekonomik durumu da bozulur. Aile için kötü günler baĢlar. ĠĢ yeri 

kapanır.
99

 Akçiçek ailesi ciddi anlamda maddi sıkıntılarla karĢı karĢıya 

kalır. 

 1977 yılında ―büyük ülkem, sığınağım‖ dediği ninesi Mevlüde 

Hanım‘ı kaybeder. O ülke ki, boydan boya masal, dua, tespih Ģıkırtısı ve 

sevgi doludur. Ölümün soğuk yüzü ikinci kez kendini gösterir. ġairin 

Ģiirlerinde çok sık ele aldığı ölüm teminin duygusal yapısı yavaĢ yavaĢ 

hazırlanmıĢ olur.   

1978 yılında Hava Harp Okulu imtihanlarına baĢvurur. 

Sınavları kazanır, ancak askeri hastaneden gerekli sağlık kurulu 

raporunu alamaz.
100

 Bu onu derinden sarsar. Aynı yıl üniversite 

imtihanına girer. Eğitim fakültelerine kayıt yaptıracak puanı almasına 

rağmen, ailesi izin vermez.
101

 1980 ihtilalinden sonra askere gider.
102

 

1982 yılında askerliğinin bitimine 10 gün kala, Milli Eğitim 

Bakanlığının açmıĢ olduğu memurluk sınavına girer. Sınavı kazanarak 

31 Aralık 1982 tarihinde Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde göreve 

baĢlar.  

1980‘lerin sonunda Yahya Bey Ġstanbul‘da kendisine yeni bir iĢ 

kurmaya çalıĢmaktadır. Oto alım-satım iĢine girer. Bir yandan da 

kamyon Ģoförlüğü yapar. Çok geçmeden hastalanır. Akciğer kanseri 

                                                           
99 Yahya Bey bir iftira nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilir. Ancak Yahya Bey 22 ay 
süren mahkemeden sonra ceza almadan tahliye edilir.  
100 Yapılan sınavlarda baĢarılı olur. Sağlık muayenesi sırasında sağ gözünde % 25 astigmat 

teĢhis edilerek elenir. 
101 Akçiçek, sınavda oldukça iyi bir puan almasına rağmen ailenin baskısı nedeniyle bir yere 

kayıt yaptıramaz. Ancak 1993‘te tekrar imtihana girerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 

Fakültesi Sosyal Bilimler bölümünde önlisans programına kayıt yaptırır. 1995‘te buradan 
mezun olur. 
102 23 Mart 1981-3 Ekim 1982, Ayazağa, Ġstanbul. 
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olduğu anlaĢılır. Ordu‘ya döner, 11 Nisan 1983‘te vefat eder. Üzerinde 

büyük tesiri bulunan babasını, yıllar sonra ―Uzak Ġhtimaller Sultanı‖
103

 

isimli hikâyesi ile anacaktır. Ailenin baĢsız kalması üzerine tayinini 

Ordu‘ya aldırarak Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde göreve baĢlar (27 Mayıs 

1983). Bütün bu sıkıntılar, Akçiçek‘in hastalanmasına sebep olur. 

Zatürre teĢhisiyle bir müddet hastanede tedavi görür (1984). 

5 Kasım 1989‘da Düriye Hanım‘la evlenir. Bu evlilikten; 

Aybegüm (1990), Ġlayda Merve (1996) ve Miraçhan Yahya (2003) 

doğar. 

Edebiyata ve Ģiire daha lise yıllarında ilgi duyan Akçiçek, ancak 

askerliği sırasında edebiyat dünyasıyla yakınlaĢır. Askerliğini 

Ġstanbul‘da yapması ona büyük bir avantaj sağlar ve burada Türk 

Edebiyatı Dergisi‘yle tanıĢır. Derginin idarehanesine giderek sohbet 

imkânı bulur. 

Ninesi ve dedesinden sonra babasının da ölümü, onun Ģiir 

denizinde yelken açmasına sebep olur. Ninesinin masal ve ninnileriyle 

büyüyen Akçiçek, meraklı, duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. 

Çocukluğu Bülbül Deresi‘nin kenarında geçer. Radyodan dinlediği 

çocuk oyunları ve türküleri çok sever. ġiire yönelmesinde ninesinden 

dinlediği masallar ile radyodaki türkülerin ve Ordu‘nun eĢsiz tabiatının 

önemli bir yeri vardır. 

Bulduğu bütün Ģiir kitaplarını okur. Kendi deyimiyle, ―usta da, 

çırak da kendisi olur‖. Türkiye‘de çocuk edebiyatının pek 

geliĢmediğinin farkına varır. Çocuklar için yazmayı düĢünür. Bunu 

yaparken de içindeki çocuğu konuĢturur. Aslında bu çocuk bütün 

çocuklar adına konuĢur. Oldukça cesaretli, bilgiç ama mutsuz bir 

çocuktur. Fakat yaĢama sevincini hiçbir zaman kaybetmez. 

Ġlk Ģiiri, ―Yalnız” Taranoğlu ailesi tarafından Ankara‘da 

çıkarılan Gülpınar dergisinde yayımlanır. Aynı yıl bu derginin ―Gençlik 

Yılı‖ münasebetiyle düzenlediği Ģiir yarıĢmasında ―Hasret Türküleri” 

adlı Ģiiriyle ikinci olur.   

Bundan sonra, Gülpınar, Güneysu, Nisan Bulutu, Milli Gençlik, 

Edebi Pankart, Kültür Dünyası, Ünlem; Kırağı, Kum Yazıları, 

                                                           
103 Bu hikâye, babası Yahya Beyle aralarındaki iliĢkiyi anlatır.  ―Yaban Ġncileri‖ adını taĢıyan 

eserde toplam 13 hikâye yer almaktadır.  



O r d u l u  ġ a i r l e r  A n t o l o j i s i  | 171 

 

Kertenkele, Türk Edebiyatı, Yitik DüĢler, Mavi KuĢ, Kırkayak, Martı, 

Çınar, Ġktibas, Uzak, Tasfiye, ġiir Ülkesi, Milli Eğitim, Ada, Yolcu, 

Mor Taka, Mühür, Dergâh, Hece gibi dergilerde Ģiirleri ve yazıları 

yayımlanır.  

ġiirlerinin giderek ilgi görmesi, onu teorik ve pratik olarak bu 

sahaya sürükler. Evvela 1983-89 yılları arasında yazdığı bütün Ģiirlerini 

imha eder. 1989‘dan sonra tamamen Ģiirde yoğunlaĢmaya baĢlar. 1989 

yılında yüreğinde baĢlayan çocuksu kıpırdanıĢları ĢiirleĢtirmeye gayret 

eder. 1990 yılında Bulutlar Örtmesin Güneşi adlı ilk Ģiir dosyası 

tamamlanır. Milli Eğitim Bakanlığı‘nın çocuk kitapları dalında açmıĢ 

olduğu yarıĢmaya bu dosya ile katılır.
104

 Bu yarıĢmada Ģiir ödülünü 

kazanır.    

1995 yılında Bulutlar Örtmesin Güneşi adlı Ģiir kitabı 

yayımlanır. Kitap, Türkiye Yazarlar Birliğinin 1995 Çocuk Edebiyatı 

ödülünü kazanır. Aynı yıl T.Y.B. üyeliğine kabul edilir.
105

 Ardından 

1996 yılında yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bülbül Deresi 

Şiirleri kitabı yayımlanır. 2001 yılında Kültür Bakanlığı‘nca da 

Çocuklara Ölüm Yakışmaz adlı Ģiir kitabı yayımlanır.  

Bulutlar Örtmese Güneşi, 1992 yılı M.E.B. Çocuk Kitapları 

YarıĢması‘nda Ģiir ödülünü ve 1995 Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk 

Edebiyatı Ödülü‘nü alır. Eserde yaĢanmıĢ çocukluk günlerinin geriye bir 

dönüĢ olarak kaleme alındığı hissedilir. Çocuğun yaĢama savaĢını canlı 

tutmaya çalıĢır. Eser adeta dünya çocukları Ģiir albümü niteliğini taĢır. 

Çocuk duyarlılığı açısından son derece önemlidir.
106

 Eserde genel olarak 

sevgi ve barıĢ arzuları dile getirilir. 

 Bülbül Deresi Şiirleri çocuksu bir damardan beslenir. Buradaki 

Ģiirler adeta, unutulan çocukluğu gün ıĢığına çıkarır. Tema bakımından 

Bulutlar Örtmese Güneşi adlı Ģiir kitabıyla aynı içeriktedir. Sevgi, barıĢ 

arzusu gibi konuları kapsar. 

Çocuklara Ölüm Yakışmaz, çağımızın çocuk acılarına duyarlı 

yaklaĢımıyla dikkat çeker. Bu acıların sorumluları arasında bizlerin de 

olabileceği gerçeğini vurgular. Sait Munzur, acıları farklı bir tonda 

                                                           
104 Bu Ģiir dosyası Beyan Yayınlarının Çocuk Edebiyatı Dizisinde yayınlanmak üzere iken, 

yarıĢmaya katılmak amacıyla Ģairin ricası üzerine yayın periyodundan çıkarılarak geri iade 

edilir.  
105 G. Akçiçek, aynı zaman da, T.Y.B.‘nin Ordu Ģubesi baĢkanlığını da yürütmektedir. 
106 Mehmet Aycı, Bulutlar Örtmese GüneĢi, Türkiye Kültür Sanat Yıllığı, s.283, Ġstanbul 1995 



172  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

resmederken, o da sözcükleri örselemeden alfabedeki yerlerine 

yerleĢtirmeye uğraĢır. Eser genel olarak, sevgi ve barıĢ temasını iĢlerken 

çocuk düĢlerini ve kırılganlığını da dizeleriyle çok iyi yansıtır. 

Eser, ―Hayat Kaldığı Yerden‖, ―Çocuklara Ölüm YakıĢmaz‖ ve 

―Gökyüzü ġarkıları‖ olarak üç bölümden oluĢur. Ağırlıklı olarak sevinç, 

hüzün, en çok da acı bulunmaktadır. ġair, bütün çocukların acılarını 

dizelere aktarırken, Bosnalı, Afganistanlı ve Somalili çocukların 

dramlarını unutmaz. ġiirleriyle okuyucuya bu acıyı paylaĢma arzusu ve 

mecburiyeti yükler. Acıların paylaĢılarak azalacağına inanır.  

2005 yılında İnce Hüzünler Senfonisi adlı eseri yayımlanır. İnce 

Hüzünler Senfonisi dört bölümden oluĢur. Ġlk bölümde anne temi 

ağırlıktadır.  Ġkinci bölümde çocuğun sesleniĢi,  üçüncü bölümde ise 

dostluklar ve gündelik hayatın unutulan inceliklerine vurgular görünür. 

Son bölümde ise aĢk ve sevgiyi sorgulayıcı bir yaklaĢımla ele alan, 

adrese teslim edil(e)memiĢ mektuplardan oluĢur. 

2007 yılında seçme Ģiirlerinin yer aldığı Denizlere Söylenen 

Şarkı isimli kitabı yayımlanır. Eserdeki Ģiirlerin çoğu eski kitaplarından 

seçilmiĢtir.  

Akçiçek‘in bunlardan baĢka, Anne Bu Şiirler Sana
107

 ve Ordu 
Şairleri Antolojisi

108
 adlı iki antolojisi ile 13 hikâyeden oluĢan Yaban 

İncirleri adlı bir de çocuklar için yazılmıĢ hikâye kitabı bulunmaktadır.  

Ayrıca Şairler Defteri
109

 adlı eseri de yayıma hazır beklemektedir. 

Akçiçek, Ģiirlerinde gerçek hayatı konu edinir. Anlık 

duygularını aynen mısralara yansıtır. Ancak Ģiir tamamlandıktan sonra 

üzerinde küçük tadilatlar yaparak son halini verir. Sanat sanat içindir 

görüĢünü benimser. ġiirlerinde mesaj verme kaygısı taĢımaz. Ona göre 

Ģiir; ―Belki bir bebeğin gülümsemesi, belki gelinlik bir kızın son defa 

baba evinde saçlarını tararken unuttuğu saç telidir. Kısaca Ģiir; yazıya 

dökülen duygular, ahenkler ve Ģairin taĢıdığı yoğun hislerdir.‖
110

 

                                                           
107 ―Anne Bu Şiirler Sana‖, anneler için seçilmiĢ Ģiirlerin bulunduğu bir antolojidir. Ġçinde 98 

Ģair, 131 Ģiir bulunmaktadır. 
108 ―Ordu Şairleri Antolojisi‖, Ordulu sekiz Ģairin konu edildiği antoloji tarzında hazırlanmıĢ 

bir eserdir. 
109 ―Şairler Defteri‖, tanıĢtığı Ģairlerin kendisinde kalan –siyah-beyaz fotoğraflarının- 
izlenimlerinden hareketle yazılan denemelerdir. 
110 ġairin ağzından verilen ifadeler Mart 2003 tarihinde yapılan özel mülakattan alınmıĢtır. 
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Akçiçek Ģairi, acı çeken bir insan olarak görür: ―Bu dünyada 

söyleyecek sözü olan Ģairdir. Bir sevdayı dile getirendir. ġairin 

malzemesi sözlerdir. ġairin görevi Ģiir yazmaktır. O dilin güzelliklerini 

yansıtır. Dili daha iyiye götürür.‖
111

  

Akçiçek, Ģiirlerinde çocuk acılarını dile getirir. O çocukların 

yerine kendini koyar, onların acılarını haykırır. Afrika‘dan Çin‘e, 

Filistin‘e, Kosova‘ya, Bosna‘ya kadar bütün dünya çocuklarına hitaben 

yazar. ġiirleri adeta dünya çocuk acıları atlası gibidir.  

ġiirlerinin kaynağında insan sevgisi bulunur. Çocuk acılarını 

dile getirirken bile, umudun ve sevginin bütün kötülükleri yeneceğine 

inanır. ġiirinin anahtar kelimeleri arasında anne, gül, mavi, rüzgâr, 

yağmur, kırlangıç gibi çocuklara ait kavramalar bulunur.  Anne onda 

sığınılacak bir liman gibidir. Babasını küçük yaĢta kaybetmesi onu 

annesine daha çok yaklaĢtırır. Bu sebeple ―anne‖ unsuru daima ön 

planda tutulur. Zaten son Ģiir dosyası İnce Hüzünler Senfonisi‘nin ilk 

bölümü tamamen annelere ve dolayısıyla kendi annesine ayrılmıĢtır.  

―Ben içimdeki çocuğu konuĢturuyorum.‖ diyen Akçiçek‘in, son 

Ģiirlerinde –dünyadaki geliĢmelerin de etkisiyle-  içindeki çocuğun 

yavaĢ yavaĢ büyüdüğü ve karamsarlığının giderek arttığı görülür. 

Akçiçek‘in dünya çocukları için yazdığı Ģiirler dikkate değerdir. 

Çocukları kendi akranı gibi görür. Onların yüreğiyle söyler. Kirliliğin 

arttığı bu dünyada sığınılacak en temiz yerin çocuk yüreği olduğu 

açıktır. Onun bu hali bizi çeker ve onu kendimize yakın buluruz. 

Akçiçek çocuk edebiyatının çok fazla geliĢmediği ülkemizde, 

―çocuk kitaplarında çocuğu bulamadığı için‖ bu alana yöneldiğini 

söyler. O, acının, zulmün, ölümün ve çocukluğun edebiyatını yapmaz. 

Ġçinden geldiği gibi yazar. Yüreğindeki samimiyeti mısralara akıtır. 

Çocuk acılarının paylaĢılarak azalacağına inanır. Bu durum zamanla 

Akçiçek‘e ―çocuk‖ kavramıyla bütünleĢen bir üslup kazandırır. Ve 

çocuk Ģairi olarak anılmasına vesile olur. Bu alanda kendini yetiĢtirmeye 

çalıĢır. Ziya Osman Saba ve Cahit Külebi‘den etkilenir. 

Çocuk Ģiiri aslında çok zor bir alandır. ġair bu sahaya 

yönelmesini Ģöyle açıklar:  

                                                           
111

 Salih OkumuĢ, ―Gökhan Akçiçek ile Özel Mülakat‖, Nisan 2003, Ordu. 
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“Çocuk edebiyatı da genel edebiyatın kurallarıyla var 
olabilen bir olgu. Burada önemli olan metnin muhatabı değil, 

edebiliğidir. Alacağımız kıstas edebiyat odaklı olmalıdır. Ben, 
biraz da kendimle konuşarak, iç sesimi yüksek volüme çekerek 

mısralar kurmayı denedim. Muhatabımın hayallerine paralel bir 

şiir kurmaya özen gösterdim. İstedim ki, sözcüklerim onların 
alfabesinde sırıtmasın, destursuzca sızabilecekleri ve oradan 

dilediklerince pırıltılar devşirecekleri bir atlasları olsun.  

Tumturaklı bir söyleyişi hiç benimseyemedim. Çocukları 
ve çocukluğu daha sahici buldum. Bana emanet edilen kelimeleri 

hep ceplerimde taşımak istedim. Dönüp dönüp sığınabileceğim 
bir ülkeyi düşledim hep. Şükür ki o ülkenin dolaşımdan 

kalkmayan sözcükleri var. İşte o ülkenin kapılarını bahsettiğiniz 

kavramlar açabiliyor.”
112

 

Muammer YavaĢ Kum Yazıları‘nda; ―Çocuk acılarından çektiği 

kadar bir baĢka acıdan çekmedi.‖ derken, çocuk merkezli bir insan 

sevgisine sahip olduğunu, adeta çocuğun içine girerek kimi zaman 

romantik, kimi zaman melankolik bir tavırla karĢımıza çıktığını 

söyler.
113

 Gerçekten de Akçiçek tam bir çocuk yüreği taĢır. Onlarla 

güler, onlarla ağlar. Hayatı onlarla anlamlanır.  

Çocukluğunun öyküsünü Ģiir diliyle anlatır. Akçiçek‘in Ģiiri 

çocuk merkezlidir. ġiiri birinci Ģahıs olan çocuğun ağzından söyler. Bu 

çocuk, kendinden kaçan, ürkek, sıkılgan ve yaralı bir tarafı olan bir 

çocuktur. Bu yönüyle çocuktan ziyade insandır. Diğer bir ifadeyle 

―bilgiç‖ bir çocuk ya da ―büyümüĢ de küçülmüĢ‖ bir çocuktur. 

Aslında Gökhan Akçiçek‘in Ģiirleri çocukların dilinden tüm 

evrene selam ve duadır. ġairin çocuklara candan bir dokunuĢu ve 

tebessümüdür. Akçiçek‘in Ģiirlerinde metropollerde beton duvarlar 

arasında kısılıp kalmıĢ yalnız çocuklardan Sırp kuĢatması altındaki 

Saraybosnalı çocuğa, Ġsrail askerinin kurĢunuyla can veren Filistinli 

çocuğa ve minicik gövdelerinde kanser mücadelesi veren çocuklara 

                                                           
112 Salih OkumuĢ, ―Gökhan Akçiçek ile Özel Mülakat‖, Nisan 2003, Ordu. 
113 Muammer YavaĢ, ―Edebiyatın Çocuk KardeĢi IV‖, Kum Yazıları, Nu:5, s.1-4, Ordu, Aralık 

2000. 
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kadar; silahla, açlıkla, yoksullukla ve hastalıkla hep aynı yerlerinden 

vurulan çocuklar vardır.
114

 

Ġdris Aydın Okuma Notları‘nda Akçiçek‘in sıcak ve samimi 

söyleyiĢinden bahsederken, onun aynı zamanda evrensel konuları da 

iĢlediğini ve dünya çocuklarına göndermelerde bulunduğunu söyler. 

Ancak evrenselleĢirken milli çizgilerini kaybetmez. Kendisiyle barıĢık 

olmaya ve yabancılaĢmamaya dikkat eder.
115

 

Onun Ģiirlerindeki çocuk bazen mutsuzdur. Realite ona çocuksu 

hazlarını unutturur. ġimdiki anda yaĢayamaz. Gelecekle karĢılaĢmak 

istemez. Çünkü gelecek ona acı verir.  Ama her Ģeye rağmen yaĢama 

sevincini hiçbir zaman kaybetmez. Bu acıyı baĢta tabiata yönelerek 

yenmeye çalıĢır. Çevreci bir anlayıĢ sergiler. Ruhsuz kentleĢmeye ve 

kirlenmeye karĢıdır. Büyüdükçe acıları artar ve asileĢir. Oyuncakları 

elinden alınmıĢ bir çocuk gibi hırçınlaĢır. Bu zamanlarda annesini özler. 

Onun kucağında huzur bulmaya çalıĢır. Hırçınlığı sevimli bir 

yaramazlığa dönüĢür. Anne onda sığınılacak bir limandır. Bu kucak 

Ģefkat ve merhametin menbaıdır. ġiirlerindeki anne idolü, aslında kendi 

annesinden baĢkası değildir. 

ĠĢte bu çocuğun yaramazlığı asiliği ile birleĢince statükoya ve 

kurallara karĢı çıkan bir hal alır. ―Kral çıplak!‖ diyecek kadar 

cesaretlidir. Ama bu zamanlarda yüzüne takındığı ―sevimli yaramaz‖ 

maskesi/kimliği onu affettirir. Bu çocuk aynı zamanda imanlıdır. Dinsel 

bir tercihi vardır. Dilinden dua eksik olmaz. Ġmanı tabiatı ve insanları 

sevmesine, tarafsız olmasına yardımcı olur. Dünya çocuklarının 

duyduğu acıyı yüreğinde hisseder. Ve paylaĢarak azaltmaya çalıĢır.  

Selçuk Küpçük, Akçiçek‘in çocuğun bilincine yerleĢerek, onu 

içsel sesi ile konuĢturduğunu söylerken, söz diziminin okuyucu kitlesi 

olarak çocukta karĢılık bulmadığını ve çocuğu muhatap almadığını 

belirtir. Küpçük‘e göre Ģair, çocuğun söz ansiklopedisinin ve düĢ 

ambarının çok uzağında ve üst bir dille konuĢur. O çocuğun içine 

girerek çocuk dili ile konuĢur. Ya da tam tersi çocuğu içine çağırarak öz 

                                                           
114 Akit, ―Hep Aynı Yerlerinden Vuruyorlar Çocukları‖, 17 Temmuz 1999. 
115 Ġdris Aydın, ―Bülbül Deresi Şiirleri‖, Ġlke, 19 Ocak 1998. 
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dilini devĢirip çocuk gibi konuĢur. Ama bunu yaparken içindekileri 

yetiĢkin bir bilinçten ve arınmıĢ bir tashihten geçirerek söyler.
116

  

Cafer ġen de, ―Gökhan Akçiçek‘in Eserlerinde Bilinç dıĢının 

Telafisi Olarak Yakalanan Çocuksu Anlatım‖ adlı makalesinde modern 

dünyanın baskısı karĢısında bilinçdıĢına yöneldiğini söyler:  

“Akçiçek, şiirlerinde yakaladığı çocuksu anlatımla, akıl ve 
bilincin baskısı altında kurulan modern dünya karsısında 

Jung‟un bahsettiği ihmal edilen bilinçdışına yönelir. Bunu 

yaparken de sembolistler ve gerçeküstücüler gibi rasyonel ve 
kurulu dünyayı deforme eder. Yine onun şiirlerinde Kant‟ın güzel 

olanın temaşa edilmesinin hayatı rahatlatacağı, duyulacak estetik 
hazzın da hem bireyin iç dünyasına hem de birey ile doğa 

arasındaki ilişkiye bir uyum kazandıracağı düşüncesine yönelik 

olarak doğanın modern dünya karsısında işlendiğine tanık 
olunur.”

117
 

Onun Ģiirlerinde bir çocuktan öte, çocuk maskesi takmıĢ 

―kendisi‖ vardır. ġiirlerinde, bir çocuğun söyleyemeyeceği kadar 

yetiĢkin bir söylemle karĢılaĢırız. Akçiçek‘in Ģiiri, çocuklar için Ģiir 

değil bizzat kendisi için yazılmıĢ Ģiirdir. Bir nevi büyümüĢte küçülmüĢ 

bir çocuğun ―yetiĢkin evrenine‖ yönelik kurgu ve sözlerinden oluĢur.  

O çocuk Ģairi olmaktan ziyade, çocuğu konuĢturmayı tercih eder. 

Bazen de çocukça konuĢur. Ama artık bu ona yeterli gelmez. Son 

dönemlerde yetiĢkinlerin dünyasına yönelik Ģiirler yazmaya baĢlar. 

Birtakım yeni arayıĢlar peĢindedir. Kendince dilini yoklar.
118

 Yeni bir 

üslûp yakalamaya çalıĢır. Ġnce Hüzünler Senfonisi adlı Ģiir kitabında bu 

durum açıkça sezilir. Gerek konu gerekse üslûp bakımından değiĢiklik 

söz konusudur. Eserde çocuğun dünyasına yönelik Ģiirlerin yanı sıra 

büyüğün dünyasına yönelik Ģiirler de bulunur. Kitapta hayatı özlediği 

gibi yaĢayamayan insanların duygularına da yer verilir.
119

 

Akçiçek‘in Ģiir dili, imgesel kurgu ile güncel konuĢma sözlüğü 

arasında yeni ve farklı bir sestir. Çocuk diline ait anlatım tarzına 

                                                           
116 Selçuk Küpçük, ―Bir Daha Bu kente Dönmeyecek çocuğun Öyküsü‖, Kum Yazıları, Nu:5, 

Aralık 2000 Ordu. 
117 Cafer ġen, ―Gökhan Akçiçek‘in Eserlerinde Bilinç dıĢının Telafisi Olarak Yakalanan 

Çocuksu Anlatım‖, Turkish Studies, Volume 3/4 Summer 2008. 
118 Salih OkumuĢ,―Gökhan Akçiçek‘le Özel Mülakat‖, Ordu, 15 Mart 2003. 
119 ġafak GüneĢ, ―Gökhan Akçiçek ile Özel Mülakat‖, 7 Temmuz 2005 Ordu. 
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yakındır. Duru bir Türkçe kullanır. ġiirlerinde söyleyiĢ kolaylığı ile 

dinamik bir akıĢkanlık görülür. Ġsim cümlelerinin çokluğu Ģiirlerine 

durgun bir hava katar. Serbest Ģiirin tüm imkânlarından faydalanmaya 

çalıĢır. Kendisini dörtlük, beyit ve bent gibi bir kalıba sokmaktan 

kaçınır. Serbest vezinle yazan Akçiçek, lirik Ģiirlerinde fikirden ziyade 

hissi ön planda tutar. Akçiçek için Ģiirde ahenk çok önemlidir. Ses 

benzerlikleri, yarım kafiye, aliterasyon onun Ģiirlerinde oldukça yoğun 

kullanılmıĢtır.
120

  

ġiirlerinde sade, açık, anlaĢılabilir bir dil kullanmaya özen 

gösteren Akçiçek, konuĢma dilinin sıcaklığını kullanarak, kelimelere 

incelikler yükler. Anadile mümkün olduğu kadar bağlı kalır. Yabancı 

kelimeleri kullanmamaya çalıĢır. Sözcük seçimine dikkat eder. Kısa ve 

öz anlatımları tercih eder. Devrik cümle kullanımı oldukça fazladır. 

Bilhassa Ģiirde anlatımı güçlü kılmak ve monotonluğu ortadan 

kaldırmak amacıyla devrik cümleye baĢvurur. Ayrıca sonu getirilmemiĢ 

kesik cümleler de onun üslûbunun önemli özelliklerinden biridir.
121

 

Akçiçek, Ģiirde Ģekilsel özelliklerden ziyade Ģiirin bütünlüğüne 

ve kompozisyonuna önem verir. Belli bir kalıpta yazmakta zorlanan Ģair, 

duygularını daha rahat ifade edebildiği serbest nazım Ģekillerini tercih 

eder. 
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Çocuklara Ölüm YakıĢmaz, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 

2001. 

Ġnce Hüzünler Senfonisi, Kumdan Yazılar, Ordu 2005. 

Denizlere Söylenen ġarkı, Kumdan Yazılar, Ordu 2007. 

Yakamıza ĠliĢen Rüzgâr, Mühür Yayınları, 2010 

Anı/Öykü:  
Yaban Ġncirleri, Pınar Yayıncılık, Ġstanbul 2007. 

                                                           
120 Salih OkumuĢ, Türk Xalkları Edebiyatı II ―Çocuk Ruhlu ġair Ya Da Çocukların ġairi 

Gökhan Akçiçek (Hayatı, Sanatı Ve Eserleri)‖, Qafqaz Üniversitesi, Baku 2008, s.70. 
121 Salih OkumuĢ, A.g.e.,  s.706. 
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Antoloji: 
 Ordu ġairleri Antolojisi, Kumdan Yazılar, Ordu 2008. 

Anne Bu ġiirler Sana, Ordu Belediyesi Yayınları, Ordu 

2008. 
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BĠR ÇĠÇEĞE AĞLAMAK 
Bir çiçeği severken gördüm  

Annemi  

Yaprakları ömrümden  

Sayfalar gibi 

Siyah beyaz bir resimde  

DağıtmıĢ saçlarımı rüzgar 

Annemin titreyen ellerinden belli. 

  

Bir çiçeğe ağlarken gördüm 

Annemi 

Saklıyordu gözyaĢlarını bizden  

BakıĢları buluĢtuğunda 

Duvardaki resimle 

Buğulanırdı gözleri  

Korkardım o zaman 

Duyacak diye  

Ġçimde ezilen karanfilleri 

 

Rüyalar, ırmaklar ve sesim 

Akıyordu ellerinden annemin.  

                

ÇOCUKLARA ÖLÜM YAKIġMAZ 
Nasıl yakıĢırsa bahara 

IĢıktan desenleriyle 

Bir kır kelebeği 

Öyle yakıĢır bir anneye 

Göğsüne parmaklarıyla 

Irmaklar çizen bebeği. 

 

Anne yüzüdür 

Dağ yalnızlığıyla 

Odalara döken sesini. 

 

Biraz ölümdür çocuk biraz düĢ 

Sayfaları açılmamıĢ bir defter gibi 

Bekler önünde her annenin 

Kırık bir hayatın ucuna 

Eklemek için.   
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BULUTLAR ÖRTMESE GÜNEġĠ 
Bulutlar örtmese güneĢi 

Annem yine bulacak, 

ÇamaĢır yıkarken bahçede 

Siyah önlüğümün ceplerinde 

Unuttuğum çiğdemleri 

                        

Bulutlar örtmese güneĢi 

Güvercinler yine konacak 

Serin cami avlularına 

Biliyorum hiç çıkmayacak 

Mendillerimdeki böğürtlen lekeleri 

 

Bulutlar örtmese güneĢi  

Uçurtmalarımız yine denize düĢecek 

Dağlara göçecek Ģarkılarımız 

Rüzgarlar kıracak menekĢeleri 

                     

Bulutlar örtmese güneĢi 

Seni nasıl bulacağız Sinderella? 

Yağmurlar yine keser yolumuzu, 

Çaresiz çizeriz camlara 

Hüzünlü resmini 

 

ALTI BĠN KIR ÇĠÇEĞĠ
122

               

Gül yapraklarından 

Kayıklar yaptım da 

Bıraktım Fırat‘ın sularına   

Usulca... 

                           

KarĢılayan olmamıĢ          

Hiç birini, 

Öpücüklerle donatmıĢtım 

Oysa hepsini 

                           

Ġlk yazlar gelir 

                                                           
122―Körfez krizi nedeniyle Irak‘a uygulanan ambargo sonucu altı bin çocuk bakımsızlıktan ve 

ilaçsızlıktan öldü.‖ 12.07.1991 TV haberi. 
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Harelenir bahçeler 

Altı bin kır çiçeği, 

Altı bin gül, 

Altı bin menekĢe 

Büyür Ģimdi 

O ülkenin 

Dağlarında sessizce   

             

AY GĠRECEK SEVGĠ BURCUNA                           
Sen hep gül yavrum 

Hep gül 

Çiğdemler açacak kayalarda 

Sular yürüyecek dal uçlarına  

Sen hep gül yavrum 

Hep gül 

Karanfil kokulu sabahlar                              

Konacak avuçlarına        

Sen hep gül yavrum 

Hep gül 

Gelincikler uyanacak uykusundan 

Bahar gelecek yurdumun yamaçlarına 

Sen hep gül yavrum 

Hep gül    

Cemreler düĢecek saçlarına 

                              

Sen hep gül yavrum 

Hep gül  

Güvercinler uçacak gökyüzünde 

Ceylanlar suya inecek 

Ben yüreğimi serdim kirpiklerinin ucuna 

Sen hep gül yavrum 

Hep gül 

Ay girecek sevgi burcuna   

 

GĠDEN ÇOCUĞUN ġARKISI 
Bir daha dönmeyeceğim  

Bu kente bir daha, söz... 

Oyuncaklarımı ve Ģarkılarımı 

Sizlere bırakıyorum 
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Her sabah güneĢle söylediğim 

ġarkılarımı. 

 

BaĢka çocuklar oynasın 

Oyuncaklarımla artık 

GüneĢe dönüp yüzlerini 

O Ģarkıyı söylesinler 

Hep birlikte. 

 

Bu kentin bütün çocukları 

Oyuncaklarımı ve Ģarkılarımı 

Sizlere bırakıyorum 

Ben kuĢların ve çiçeklerin  

ġarkılar söylediği  

Bir baĢka kente gidiyorum. 

 

KuĢların ve çiçeklerin  

Vitrinleri süslemediği  

Bir baĢka kente.    

 

BÜYÜYEN ÇOCUK 

Dört gözle bekliyorum 

Bu yazın gelmesini 

Ölçtüm, 

Tam bir karıĢ 

BüyümüĢ boyum 

ġimdi bekleyin beni 

Ey erik ağaçları     

 

EKSĠLEN GÜL
123

 
Biraz önce bir gül düĢtü 

Dalından 

Yeni açmıĢ tomurcuk 

Nazlı bir gül 

Gökyüzü gördü düĢtüğünü, 

KuĢlar gördü, bulutlar gördü 

Ben gördüm. 

                                                           
123 ―BM. Askerleri Somalili bir çocuğu döverek öldürdüler.‖ 10.11.1994 tarihli Gazeteler. 



O r d u l u  ġ a i r l e r  A n t o l o j i s i  | 183 

 

Anlayacaklar anne 

O gülün eksildiğini 

Bahçemizden 

Somalili çocuklar 

Adım gibi biliyorum 

Anlayacaklar…    

 

AĞAÇLARA BENZEYEN 

Hep sana benzetirim baba. 

KaĢığını, 

Bardağına değdirmeden 

Çayını karıĢtıranları. 

 

Ağaçlar yaprağını 

Sallar sanki 

Seyrederken onları. 

 

KUYTULARA DAĞILAN 

Gölgesine sığınan 

Gücenik kedileri 

Sevdikçe babam 

Kuytulara dağılıyor 

Cam kırığı gülücükleri. 

 

Ah kalbim, 

ĠncinmiĢ kuĢları 

KardeĢi sanıyor  

O günden beri… 

(YayımlanmamıĢ Ģiir) 

 

YAĞMUR SONRASI 

Kapısı açık avlulara  

DüĢüyor gün ıĢığı, 

Yağmurların ardından. 

 

Yer değiĢtiriyor  

Çatıda güvercinler 

Yaprak, indiriyor 

Su sesini 
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Usulca kucağından… 

 

MĠRAÇHAN’IN RÜYALARI 
Rüyalarımı bir anlatsam anne 

ġaĢırıp kalırsın halime. 

 

En olmaz zamanda kalemim bitse 

Bir güvercin, kanadından 

Kopardığı teleğini 

Usulca bırakıyor önüme. 

 

Seni özlediğim vakitler 

Bir deve kuĢu, uzatıp gagasını 

Saçlarımı okĢuyor habire. 

 

Ansızın yağmur baĢlasa 

Leylekler Ģemsiye niyetine 

Açıyorlar kanatlarını üstüme. 

 

Sıcakta terlese alnım 

Kartopu bir sincap, havlu diye 

Uzatıyor kuyruğunu yüzüme. 

  

Rüyalarımı bir görsen anne 

Katıla katıla gülersin halime. 

 

MĠRAÇHAN’IN OYUNLARI 
Bilirsin anne, 

Bir kez bile 

Ödünç yaprak isteyemem 

Hiçbir ağaçtan. 

 

Hele suları, 

Ġstesem de 

Çeviremem yolundan. 

 

Kedilerin kuyruğunu, 

Becerip de bağlayamam 

Birbirine. 
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Karıncaların yuvasına 

Kum dahi dolduramam. 

 

Sadece yüzümü, 

Yüzüne serebilirim anne. 

Bir de ayna tutarım 

Sabah akĢam güneĢe… 
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Olgun ġENSOY (1961- ): 

ġair, gazeteci. 16 Haziran 1961‘de Ordu‘da dünyaya geldi. 

Sekiz çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Babası Dursun Ali Bey, 

berberlik mesleği ile tanınır. Ancak kalabalık olan ailesini bakabilmek 

için hafta sonları, düğünlerde klarnet çalar. Annesi Emine Hanım ise ev 

hanımıdır. 

Ġlkokula Hürriyet Ġlkokulu‘nda baĢlar. Fakat çok sevdiği 

öğretmeni Adil Aydın‘ın Güzel Ordu Ġlkokulu‘na tayinin edilmesiyle, 

öğrenimine Güzel Ordu Ġlkokulu‘nda devam eder. Daha sonra Merkez 

Ortaokuluna kaydolur. Sosyal alanlarda ve bilhassa spor faaliyetlerinde 

kendini kanıtlar. Okulun bando, atletizm, voleybol ve basketbol 

takımlarında çeĢitli baĢarılar kazanır. Genç yaĢta çeĢitli ödüller alır, spor 

takımlarıyla ancak haritada gördüğü Giresun, Samsun, Sivas, Mersin 

gibi bir çok Ģehri görme fırsatı bulur. Ekonomik zorluklar onu çalıĢmaya 

zorlar. Babasının da izniyle boĢ zamanlarında ayakkabı boyacılığı yapar. 

1974 yılında ailedeki Karaoğlan hayranlığı nedeniyle 

Cumhuriyet Halk Partisi‘ne yakınlık duyar. ArkadaĢı Ahmet Saylan‘la 

birlikte partiyi ziyarete gider. Küçücük oluĢları sebebiyle ilgi görürler. 

Burada çeĢitli Ģair ve yazarları tanır. Bilhassa Nazım Hikmet‘in buram 

buram Anadolu ve umut kokan Ģiirlerinden etkilenir. 

1977 yılında Ordu Lisesi‘ne kaydolur. Türkiye genelinde 

geliĢen devrimci mücadelenin etkisiyle kendisini mücadelenin tam 

ortasında bulur. O dönemlerde sarı sendikacılığı anlatan bir oyunda rol 

alarak sahneye ilk adımı atar, turnelere çıkar. Aktif siyasetin içinde 

yerini alır. AĢık olur. AĢk onu kimsesiz sokaklarla, gecelerle ve denizle 

arkadaĢ eder. Atilla Ġlhan, Orhan Veli Kanık, Enver Gökçe ve Ahmet 

Arif‘in Ģiirleriyle avunur.  

Her gün ülkenin dört bir yanından gelen patlamalar, ölüm 

haberleri 12 Eylül darbesiyle son bulur. Tutuklanarak cezaevine 

gönderilir. Mektupsuz ve görüĢsüz yıllar onu derinden etkiler. ġiir yine 

sığındığı liman olur.  
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Cezaevi onu kırılgan ve kuĢkulu bir insan yapar. Yıllar sonra 

dıĢarıya çıktığında, sokaklardaki sevgisizlik onu insanlardan uzaklaĢtırır. 

Tam umutsuzluğa kapılmak üzereyken O.B.K.T‘de oyuncu olan kız 

kardeĢi Seyhan‘ı prova sonrası almak üzere gittiği tiyatroda kendini 

sahnede bulur. Orhan Asena‘nın ―Toroslardan Öteye‖ isimli oyununda 

doktoru oynar. O.B.K.T, cezaevi sonrası hayata tutunabilmesine büyük 

katkı sağlar. ―Bremen Mızıkacıları‖, Çatal Matal‖, ―Bir Oyun 

Oynayalım‖ gibi birçok oyunda görev alır. Turnelere katılır. Böylece 

sanatla iç içe yeni bir hayata merhaba der. Ġnsan Hakları Derneği 

öncülüğünde, bazı sanatçı dostlarıyla birlikte karma sergiler açar.  

1987 yılında, Vedat Güler anısına yapılan Ģiir yarıĢmasında 

―Gün Gelir‖ adlı Ģiiri ile üçüncü olarak ödüle layık görülür. 1988 de 

Yeni Gün gazetesi tarafından düzenlenen Ģiir yarıĢmasında da Ģiirleri 

övgüye değer bulunur. Tribün, Bizim Ordu, Karadeniz 52 gibi yerel 

gazetelerde Ģiir ve düzyazıları yayımlanmaya baĢlar. 

1989 yılında Ankara‘ya gider. YaĢamında önemli bir yeri olan, 

Ertuğrul Günay‘ın referansıyla Altındağ Belediyesi‘nde iĢe baĢlar. BeĢ 

tiyatrocu arkadaĢıyla birlikte Altındağ Belediye Tiyatrosunu (ABT) 

kurar. Oyuncu ve yönetmenlik yapar. Nitekim, Evlilik Denemesi, 

Gençlik Gençliği gibi oyunlarda görev alır. Bu oyunlarla turnelere çıkar. 

BaĢkent, ġensoy‘un hayata sıkıca tutunmasına vesile olur. 

Kendini okumaya verir. Kitaplarını okuduğu, kasetlerini büyük bir 

zevkle dinlediği Ahmet Telli, Behçet Aysan, Uğur Kaynar, Aziz Nesin, 

Ekrem Ataer, Musa Eroğlu, Suavi, Yılmaz OdabaĢı, ġükrü ErbaĢ, 

Çerkez Karadağ, Asaf Koçak, Nurettin Rençber, Ali Balkız, Metin 

Altıok gibi birçok yazar, Ģair ve sanatçıyla tanıĢır. Ankara, düĢlerinin 

gerçeğe dönüĢmesinde büyük bir fırsat olur. 

Bu yıllarda en büyük hayali olan Volkswagen kaplumbağa 

aracına kavuĢur. 1998 yılında baĢkanı olduğu Ankara Volkswagen 

DayanıĢma Derneği ile baĢkentte önemli etkinliklere imza atar. Dernek 

BaĢkanlığı döneminde Ordu, Trabzon, Sinop, Bartın, Dalyan, EskiĢehir, 
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Ġstanbul ve Çanakkale‘de ülkenin dört bir yanından gelen renk renk 

vosvoslarla önemli etkinlikler düzenler.
124

 

3 Temmuz 1993‘de bir sanat etkinliği için Sivas‘a gider. O 

Cehennemden ufak yaralarla kurtulur. ġensoy, ikisi otel çalıĢanı olmak 

üzere 35 canı kaybetmenin derin acısını yıllarca içinde taĢır.  

Sivas yangını sonrası, hemĢerisi Ahmet Aydın‘ın resimlediği 

Ģiirleri yüksel caddesinde okuyucuyla buluĢur. ġiiri sokağa taĢır. Olumlu 

tepkiler alır. Radyo ArkadaĢ‘tan gelen bir teklifle ―Gün IĢığına 

Çıkarken‖ programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu 

üstlenir. Radyoculuğa o günden buyana 17 yıl aralıksız devam eder. 

Gelen talepler üzerine radyo programlarını salonlara taĢır. 15 günde bir 

ücretsiz dinletiler yapar.  

ġiirle iliĢkisi giderek artar. BaĢta Tribün, Bizim ordu, Karadeniz 

52, Ġnsancıl, Pir Sultan, Dem Dem, Eflatun Yarim, Ġkinci bahar, 

Dağarcığımızdan, Kaplumbağa, Simurg, Altındağ, Evrensel Kültür, 

Öykü ġiir, Eryaman Bülteni, Kerbela, Dergimiz Biz, Sosyal Demokrat 

Ordu, Çağ Gazetesi, Ordu Olay, Akader gibi gazete ve dergilerde Ģiirleri 

ve düzyazıları yayımlanır. Uzun dönem yurt dıĢında yayın hayatını 

sürdüren BaĢta AĢık Mahsuni ġerif, Ahmet Altan ve Can Dündar‘ın 

yazın kurulunda bulunduğu Dem Gazetesi‘nde köĢe yazarlığı yapar. 

Türkiye yazarlar ansiklopedisinde de yerini alır. ġiirleri bazı sanatçı 

dostları tarafından bestelenir. 

1994 yılında ilk kitabı ―Bir Cana Hasret‖, yayımlanır. Kitap 71 

Ģiirden oluĢmaktadır. Karakalem çizimleriyle süslenen sayfalar, 

okuyucuya ayrı bir zevk verir. Kitap, tema bakımından ―madımak‖ 

                                                           
124 Almanya‘nın 1945‘lerde savaĢ için ürettiğ bu sevimli araçlar, artık dünyanın dört bir 

yanında barıĢa hizmet etmektedir. Bu amaçla kurulan Fun Club‘lar her gün artarak 

çoğalmaktadır. Bunlardan birisi de, 1993 yılında ODTÜ‘lü öğrenciler tarafından kurulan 

Ankara Volkswagen Fun Club‘tır. BaĢkent‘te örgütlenen bu Volkswagenciler yoksul 

bölgelerdeki okullar baĢta olmak üzere yaĢlılar yurdu, yetiĢtirme yurdu, doğaya ve sanata sahip 

çıkan etkinliklerle dikkati çekmektedirler. 
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yangını ve ―12 Eylül‖ üzerine kurulu gibidir. ġensoy‘un 12 Eylül 

sonrası cezaevine girmesi, Madımak Otelindeki talihsiz yangını 

yaĢayanlardan olması, onun hayatında derin izler bırakır. ġiirlerinde bu 

iki izlek her an kendini hissettirir. Bu Ģiirlerde yalnızlık, mahpusluk, acı, 

hasret ve karamsarlık hâkimdir. Yer yer büyük Ģehrin zorlukları 

karĢısında hayata tutunmanın çaresizliğinden bahsedilir. 

Zeynep T. Doğan, ―Bir Cana hasret‖ isimli yazısında ġensoy‘un 

ilk eserini Ģöyle değerlendirir: 

“Olgun Şensoy‟u okurken bir de dolambaçsız ve yalın 

bir şekilde pınara inen eli kınalı kızların su kadar temiz, su 

kadar aziz bakışları gibi açık ve gizemsiz ifadelerle karşılaşıyor 

insan. (…) Bir de kapalı kalmışlığın derin acılarına rastlanıyor. 

Sanırım bu yaşadığı tutsaklık döneminin izleridir. (…) Çünkü 

dizelerinde özlemlerini tasvir ederken, sanki gözlerinin bir 

sinema perdesini izlediğini hissediyor insan. Bir nevi şiirleri, 

hayatyın bir döneminde gerçeklerle aradaki iplerin koparıldığı 

bir döneme tekabül ediyor. (…) Son olarak “Bir Cana hasret” 

bir sevgiliye duyulan derin ve yalın özlemin, gerçekten de bir 

cana hasretin kitabı!”
125

 

1996 yılında ikinci kitabı ―Hüzne Mektuplar‖ yayımlanır. 

Kitapta 48 Ģiir bulunmaktadır. Bu kitapta da Sivas ve 12 Eylül vurgusu 

devam eder. ġiirleri söyleyiĢ ve imge seçimi bakımından 

değerlendirildiğinde devrimci anlayıĢ göze çarpar. Ġlk kitaptaki dil 

hususiyetleri, anlatım biçimi aynen devam eder. Ancak karamsarlık 

yerini az da olsa umuda, yalnızlık dost arayıĢına bırakır. Ġlk kitabında 

sıkça rastladığımız düzen eleĢtirileri de, dosta sitemlere dönüĢür. AĢk 

onu olgunlaĢtırır. Sorumluluk duygusu kendini sorgulamaya yöneltir.  

Sezgi Öker, ―Hüzne Mektuplar‖ kitabına yazdığı önsözde, 

ġensoy‘un Ģiirini Ģöyle değerlendirir:  

                                                           
125 Zeynep T. Doğan, ―Bir Cana hasret‖, http://www.dem-ajans.de./dem01/zdogan.htm 
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“Annene bitimsiz sevgin, sevgiline özlemin 

haksızlıklara haykırışın, umudun coşkusu, umutsuzluğun 

kolladığı gerçekçilik duygusu, hüzün ve hüznün güzeli vardı 

şiirlerinde. Amacın bayağılaştırılanşiirden kaçıp, ucuz ve 

kolaydizelerin sıvadığıbir dunyadan uzakta kurmaktı düşlerini. 

(…) Farklı gözlerde farklı ufuklar açtı. Düşlerden kurulu bir ağ 

ördünşiirin imgesine.”
126

 

2005 yılında ise son kitabı ―Bu AĢk Bu Ayrılığı Hak 

EtmemiĢti‖ yayımlanır. Kitap 41 Ģiirden oluĢur. Ġlk Kitabında olduğu 

gibi, bu kitapta da Ģiirlerin yanında kara kalem çizimler bulunur. Kitap 

her ne kadar, Deniz GezmiĢ‘e yazılan bir Ģiirle baĢlasa da diğer 

kitaplarındaki ideolojik yaklaĢım kendini hissettirmez. AĢk esrin 

tamamını sarar. ―Kanamıyor, kan akıtmıyoruz artık‖ diyerek, geçmiĢte 

yaĢanan acıların, âdeta kabuk bağlayarak bir hüzne hatta bir hatıraya 

dönüĢtüğü gözlemlenir. Yeni bir dünyaya sıcak bir ―merhabaaa‖ diyerek 

ilk adımlarını atar. Bu sıcak merhaba Ģiir alemine de yeni bir 

merhabadır. Ġdeolojik yaklaĢımlardan kendini biraz daha arıtması onu 

Ģiirde de yeni bir merhaleye taĢır. Mısra, söyleyiĢ, kelime seçimi, imge 

ve kafiye düzeni artık oturmuĢ ve ilk iki kitapta göze çarpan kuruluk 

yerini yeni bir tada ve lezzete bırakır. 

Kanal 12 televizyonu ile Radyo ArkadaĢ ve Radyo ÇağdaĢ‘ta 

çeĢitli programlar yapan Olgun ġensoy, halen 91.6 Emeğin Sesi ve 

Radyo Ġmaj‘da Cuma akĢamları canlı yayında 20-22 saatleri arasında 

kültür sanat ağırlıklı programlar yapmaktadır.   

Eserleri: 

Bir Cana Hasret, Bilgi yayıncılık, Ankara 1994 

Hüzne Mektuplar, Saypa Yayınları, Ankara 1996 

Bu AĢk Bu Ayrılığı Hak EtmemiĢti, Local yazılım ve Yayınevi, 

Ankara 2005. 

 

                                                           
126

 Sezgi Öker, Hüzne Mektuplar (Önsöz), Saypa Yay., 1996 s.5 
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GÜN GELĠR 

Gün gelir çiçekler kuĢatır 

Dumanların kuĢattığı dağları 

Gün gelir sevinç kuĢatır 

Acıların kuĢattığı yüreği 

Gün gelir 

GüneĢe hasret gitmiĢ odaları 

GüneĢin sıcaklığı kuĢatır 

Gün gelir 

Acıyla yoğrulan ana yüreğini 

Sevinç kuĢatır, Ģefkat kuĢatır 

Gün gelir belki de 

Ayrılıkların kuĢattığı 

Sevgiyi 

Özlemi 

Umudu 

BekletilmiĢ kavuĢmalar kuĢatır. 

(BCH, s. ) 

 

Aġ 

AĢ 

Her kaynayıĢında 

Kokusu umut 

Sıcaklığı 

Sevgi üretir yüreklerimizde. 

(BCH, s. ) 

 

BĠR CAN 
127

– 3 –  

Sensiz 

Sancıda bir yeri yüreğimin, 

Bir cana hasretim 

                                                           
127 Cemal KarakuĢ tarafından bestelenip okundu. 
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Yüzüyorken yalnızlığım 

Bu çirkin okyanuslarda 

Sıcak Çingene gülüĢündeki 

Özgürlüğe hasretim. 

De ki sevgilim, 

De ki dost, 

De ki yüzümün güneĢli yanı, 

Tükendiği dönemde insanın 

Ġnsana hasretim. 

Beni bu çirkin okyanuslarda 

GüzelleĢtirecek 

Cana, 

Bir cana hasretim. 

 (BCH, s. 71) 

 

NASIL DA ÖZLEMĠġĠM SENĠ 

nasıl da özlemiĢim seni 

kavganı 

sessizliğimin sesindeki inancını 

fazla değil 

üçüncü günü öksüz kalıĢımın 

üç yıl mı desem üç asır mı 

sen adımlanırken Ġstanbul sokaklarını 

boğaz köprüsünde sallanıyor yalnızlığım 

nasıl da özlemiĢim seni 

Ġstanbul‘u bombardımana tutmak 

kurtuluĢu olur mu yalnızlığımın 

dikkat! 

yalnızlığım kuĢatıyor yaralı bedenimi 

yeĢermeden içimde 

ayrılığın korkunç ezgileri 

gel artık, çok özledim seni… 

(HM, s.18 ) 
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BANA BĠRġEYLER OLUYOR GÜLÜM
128

 

bana bir Ģeyler oluyor gülüm 

hukukundan anlamaz gönlüm 

bana bir Ģeyler oluyor gülüm 

gün be gün 

dağlanırken acılarla yüreğim 

söyle deniz yüreklim 

Nazım gözlüm 

nereye gitti ölüm 

bana bir Ģey oluyor gülüm 

sevgiyi 

karınca yüklü türküler eĢliğinde 

Ģiddetle arıyor gönlüm 

ve sen gittin 

kayboldu güneĢi 

iĢgal altındaki gökyüzümün 

 (HM, s.16 ) 

 

SENSĠZ SAVRULMALARDA UÇURUMLARA YÜREĞĠM 

bu Ģehir 

bana göre değil artık 

sen yoksun 

sırat köprüsünden geçemiyor günahlarım 

gecenin korkunç karanlığına dalıyorum 

her patlayan dalgada 

yoksun 

yalnızlığın uçurumlarına savruluyorum 

kısaca serçe kuĢum 

bu güzelim sahilinde Ģehrimin 

sensiz yok oluyorum. 

(HM, s.19 ) 

                                                           
128 Raci Akça tarafından bestelenip okundu. 
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DELĠCESĠNE SEVDĠM 

duy yüreğim bölündü 

en günahsız gecelerimde özledim seni 

özledim toprak çatladı 

özledim yağmur yağmadı 

hep seni bekledim 

telefonlar sensizliğe sevindi de 

ben sevinemedim 

boydan boya sızladı durdu gecem 

hep seni özledim 

sığındım da  

dalga sesleri 

martı ötüĢleri arasında yalnızlığıma 

seni akıllı sevmelerden uzak 

delicesine sevdim.. 

(HM, s.62 ) 

 

DÜġÜN KĠ 

Akordeon sesi değil 

Senin sesin beni yalnızlığa savuran 

DüĢün ki yanımdasın yanındayım 

Birlikte yudumluyoruz kadehlerimizi 

Issız gecelerimi 

Gülen gözlerinden aydınlatıyorum 

DüĢün ki 

Sokaklar sessiz ve kimsesiz 

Sen ve ben 

Kansız bir ülkedeyiz 

DüĢün ki 

Mutluluk dalgaları dövüyor 

VaroĢlarını Ġstanbul‘un 

DüĢün ki 

Kavgasız sömürüsüz bir ülkenin konuklarıyız. 

(BABAHE, s.18) 
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SENĠNLE OLMAK VARYA GÜLÜM 

Seninle olmak var ya gülüm 

Deniz üstünde martı 

Sevdalının gülen gözlerinde tutsak olmak 

Seninle olmak var ya gülüm 

GülüĢü çalınmıĢ kimsesiz bebelerin 

GülüĢüyle yarınlara ulaĢmak 

Seninle olmak var ya gülüm 

Deniz olmak yatağına sığmayan 

Karanfil olmak sevdalıya sunulan 

Seninle olmak var ya gülüm 

Sevgi olmak barıĢ olmak umut olmak 

DolaĢmak bütün kıtaları 

El ele tutuĢmak bayram sevinçlerini giyinerek 

 

Seninle olmak var ya gülüm 

Bir gecekonduda ıĢık olmak su olmak 

Zeytin olmak aç kalkılan sofralarda 

Seninle olmak var ya gülüm 

Mektup olmak sıladaki dosta 

GörüĢ olmak mahpustaki yoldaĢa 

Seninle olmak var ya gülüm 

Baraj olmak susuzluktan çatlayan topraklarda 

Süt olmak 

Dünyaya merhaba diyebilen bir bebeğe sunulan 

Seninle olmak var ya gülüm 

Köprü olmak bütün sevinçlere ulaĢabilen 

Umut olmak tinerci bebelere 

Gülecek güzel günleri müjdeleyebilen 

 

Seninle olmak var ya gülüm 

Ekmek olmak gül olmak sevinç olmak 

Bir madencinin ölüm sinmiĢ 

Kömür karası gözlerinde 
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Seninle olmak var ya gülüm 

Hiç bitmesini istemediğim yolculuktur 

Gözlerim gözbebeklerinin hapsinde. 

(BABAHE, s.38) 

 

MAYINLAR BENĠ DE ÖLDÜRÜR MÜ BABA 

Senden hiç oyuncak isteyemedim baba 

Güzel giysileri de senden anne 

Biliyorum küçükte olsam 

Bakkalın manavın 

Ev sahibinin bile 

Neden sevmediğini bizi baba 

Baba var mıdır yoksulu seven söyler misin 

Sanma ki üzüntülüyüm 

Oyuncaklarım olmadığı için 

Sanma ki utanıyorum yırtık oluĢuna ayakkabımın 

Düğmesiz oluĢuna gömleğimin 

Bir yanımda annem 

Bir yanımda sen babam 

Tutunca ellerimden nasırlı ellerinizle 

KuĢanıyorum bütün mutlulukları sınırsız sevginizle 

 

Sınırsız sevginizle 

Hiç üzülmüyorum dersen yalan olur 

Üzülüyorum mayınlardan ölen arkadaĢlarıma baba 

Üzülüyor 

Gizli gizil ağlıyorum 

Bütün çocuklar gibi bende 

Çiçeklerle donatılmıĢ 

Oyun bahçeleri istiyorum baba 

Baba koĢmak istiyorum kırlarımızda özgürce 

Özgürce salmak istiyorum gökyüzüne uçurtmamı 

Mayınlar beni de öldürür mü baba 

(BABAHE, s.56) 
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M. ġinasi TEPE (14 Ekim 1961): 

  ġair, yazar. 14 Ekim 1961‘de Gülyalı‘nın (Ordu) TaĢlıca 

köyünde dünyaya geldi. Gerçek adı Mustafa ġinasi Tepe‘dir. 

Gülyalı‘nın ileri gelen ailelerinden Karakumrukçu sülalesine mensuptur. 

Dedesi Mehmet Ağa, KurtuluĢ SavaĢı‘na katılarak düĢmana karĢı 

savaĢmıĢtır. Aile, geniĢ arazilere sahiptir. Bu sebeple çiftçilikle uğraĢır. 

Babası Cafer Bey, ailesi tarafından toprakla ilgileneceği 

düĢüncesiyle okutulmaz. 1960‘lardan sonra kardeĢiyle birlikte Adalet 

Partisi‘nde siyasete girer. Bir süre ilçe baĢkanlığı görevini yürütür. 1961 

yılında PerĢembe‘nin Çakallı köyünden Ayten Hanım‘la evlenir. Ayten 

Hanım, Çakıroğulları sülalesine mensuptur. Bu evlilikten M. ġinasi 

(1961), Nermin (1963), Hatice Sümbül (1965) ve Deniz (1967) 

adlarında dört çocuğu olur.  

Tepe, ilk eğitimine AĢağı Seraca Ġlkokulu‘nda baĢlar. Ortaokul 

için ilçede bulunan Merkez Ġlköğretim Okulu‘na devam eder.  

Tepe‘nin çocukluk yılları köyde geçer. Babaannesiyle birlikte 

gezmelere gider. Sık sık âĢık olur. Gençlik yılları sevda hikâyeleri ve 

aĢk kırıklıklarıyla doludur. ġiirlerinde bu sebeple gençlik yıllarına dönüĢ 

arzusu çok fazladır. 

Lise eğitimini Ordu Lisesi‘nde tamamladıktan sonra, 1981 

yılında Fatih Yüksek Öğretmen Okulu‘nu kazanır.
129

 1985 yılında Türk 

Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak buradan mezun olur. 1986 yılında 

Tefenni Lisesi‘ne (Tefenni/Burdur) Edebiyat öğretmeni olarak atanır. 

Burada bir buçuk yıldan daha fazla görev yapar. Daha sonra Ordu 

Ġmam-Hatip Lisesi‘ne tayin edilir. 1991 yılından bu yana -Liseyi 

okuduğu- Ordu Lisesi‘nde edebiyat öğretmeni olarak görev 

yapmaktadır. 

1991 yılında Ġmam-Hatip Lisesi‘nde görev yaptığı sırada 

tanıĢtığı meslektaĢı Emine Gül Hanım‘la evlenir. Bu evlilikten Mehmet 

BaĢat (1992) ve Berfim Türküm (1998) adlarında iki çocuğu dünyaya 

gelir. Çocuklarını talihin kendisine verdiği en güzel armağan olarak 

gören Ģair, eĢi Emine Hanım‘a da son derece büyük bir aĢkla bağlıdır. 

Onu hayattaki en büyük dayanağı olarak görür.  

                                                           
129 Fatih Yüksek Öğretmen Okulu, 1983 yılında YÖK tarafından KTÜ‘ye bağlanarak Fatih 

Eğitim Fakültesi adını alır. 
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ġiire lise yıllarında baĢlar. Üniversite yıllarında kendini 

geliĢtirmeye çalıĢır. ÇeĢitli gazete ve dergilerde Ģiirleri yayımlanır. ġiirle 

birlikte bazı küçük hikâyeler de yazan Tepe, hikâyelerini henüz bir kitap 

halinde toplayabilmiĢ değildir.  

Tepe, Orhan Veli, Sunay Akın, Karacaoğlan, Namık Kemal, 

Nedim, N. Fazıl Kısakürek gibi Ģairleri çok sever. Bilhassa Orhan Veli 

onun vazgeçilmezidir. Onun gibi yazmak ister. Kendisine onu örnek alır. 

Bazı Ģiirlerinden O. Veli tadını almak mümkündür. 

M. ġinasi Tepe, sanatı ve edebiyatı insanlığa hizmet vasıtası 

olarak görür. Ona göre sanatçı, topluma hizmet etmelidir. Bunu 

yaparken de ahlaki kurallara ve toplumun geleneklerine saygı göstermek 

zorundadır. Bu anlamda ―toplum için sanat‖ anlayıĢını benimseyen Ģair, 

sanatçının toplumun meselelerine yakın durması ve gördüğü problemleri 

de eserlerinde dile getirmesi gerektiğini söyler. Bu sebeple Ģairin bilgi 

ve birikime ihtiyacı vardır. ġair iyi bir gözlemci olmaktan öte, 

yetenekleri olan ve söyleyebilen insandır. Sürekli kendini yenileyerek 

geliĢtirmeli ve üretkenliğini okuyucusuyla paylaĢmalıdır.
130

 

Tepe‘ye göre Ģiir; ―Az söze çok anlam yükleme sanatıdır.‖ 

Kelimelere duygu ve düĢüncelerimize göre binlerce anlam 

yükleyebiliriz. Bu Ģairin Ģiire önemli görevler yüklemesinden 

kaynaklanmaktadır. ġair için ilham çağrıĢım ve hatırlatmadır. ġiir bir 

anda gelmektedir.
 131

  

2000 yılında ilk Ģiir kitabı Yarım Kalan
132

 yayımlanır. Kitapta 

toplam 52 Ģiir bulunmaktadır. Tepe‘nin aĢkla ilgili Ģiirleri duygu 

yönünden oldukça yoğundur. AĢk, tabiatın üzerine doğan bahar, 

Karadeniz‘in tabiatının rengârenk levhaları hemen hemen çevrede 

yaĢanan ve olan her Ģey Ģair için ilham kaynağıdır. Eser sevgi nağmeleri, 

hasret çeken sevgili,  yalnızlık ve aĢk Ģiirleriyle doludur. 

Tabiat Ģiirlerinin can damarı Karadeniz‘dir. Tipik bir Karadeniz 

sevdalısı olan Ģair, -belki de Karadenizli olması yüzünden- onun sesini 

sürekli Ģiirlerinin sesine katar. Karadeniz daha çok, bir sevgilidir. 

Tabiatı aĢkıyla bütünleĢtirirken denizi de, lacivert rengiyle, dumanıyla, 

dalgasıyla, yosunuyla bir bütün olarak ele alır. Deniz kavramı aĢk 

                                                           
130 Salih OKUMUġ, ―M. ġinasi Tepe ile Özel Mülakat‖, Mart 2003 Ordu. 
131 Salih OKUMUġ, ―M. ġinasi Tepe ile Özel Mülakat‖, Nisan 2003 Ordu. 
132 Yarım Kalan, Fast Yayınları, Ġstanbul 2000 
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kavramıyla bütünleĢtirilir. Kadını sürekli karĢı cins olarak gören Ģair, 

onu âĢık olunan değerli bir objeye benzetir. Onda kadın bazen aĢk 

tanrıçası, bazen masmavi bir tabiat güzelliğiyle karĢımıza çıkar. 

SöyleyiĢ açısından çok tabi, orijinal, sade ve son derece samimidir. 

Tepe‘nin Ģiirlerinde tabiat tasvirleri genellikle tabiat manzaralarının 

tasviri, tabiatın iĢleyiĢiyle ruhsal durumunun benzeĢtirilmesi ve tabiatın 

çeĢitli yönleriyle sevgiliye benzetilmesi biçimlerinde verilir. Ancak, 

Ģunu da belirtmeliyiz ki, bu anlatım usulleri çoğu zaman birbirini 

tamamlar niteliktedir. ―Son Yaz Ġkindisi‖, ―Ġki Keklik‖, ―Yağmur‖, ―Acı 

Bir Rüzgâr‖ ve ―Liman‖ gibi Ģiirleri bunlara birer örnektir. 

Yalnızlık onda daha çok, biten bir aĢktan geriye kalan büyük bir 

çaresizlik ve bir avuç kalp kırıklığıdır. ĠĢte bu tür zamanlarda duyduğu 

derin acı ve yaĢadığı buhran, kurtuluĢ için, onu bir yalnızlıktan baĢka bir 

yalnızlığa sürükler. Ölüm ise, genellikle gerçek manasının dıĢında 

kullanır. Sevginin verdiği acı olarak değerlendir. Sevgilinin ayrılıĢı bir 

ölümdür. Bazı Ģiirlerinde de ölüm gerçek anlamıyla kullanılır. ―Yitik‖ 

bu tarz Ģiirlerden biridir. ġiir, insanın ölüm karĢısındaki acizliğini ve 

çaresizliğini anlatmaktadır. Aynı zamanda Ģiir yaĢanmıĢ bir olaydan 

doğmuĢtur.  

ġair, sosyal temaları iĢlerken daha çok çarpıcı tasvirlerle 

karĢımıza çıkar. Yoksul halkın durumunu dile getirir. Yoksulluğu 

tabiatla iç içe ele almaya çalıĢan Ģair, açlık ve sefaletin sebebini siyasi 

düzene dayandırırken, siyasileri de suçlar. Onların görevlerini yeterince 

ve layıkıyla yerine getiremediğini söyler. 

Ġlk kitabı Yarım Kalan‟dan sonra uzun bir süre Ģiir kitabı 

yayımlamaya ara verir. Bu dönemde kendini okumaya verir. Bir yandan 

da günümüz Ģiir ve edebiyatını temsil eden ġiir Ülkesi, Edebiyat ve 

EleĢtiri, Uzak, Ada, Mor Taka, Kertenkele ve Bireylikler gibi çok 

önemli dergilerde yazmaya baĢlar. Bu Ģiirlerinde ilk Ģiirlerine nazaran 

önemli ve büyük farklar görülür. ġair, adeta yeni bir damar yakalamıĢ 

gibidir. Bu organik Ģiirin ta kendisidir. Zaten 2007‘den sonra 

yayımlayacağı iki kitabı da bunu doğrulamaktadır. 

Tepe‘nin, 2007 yılında Adın Çığlığın Kadar
133

, 2009 yılında ise 

Sivri Dilli Rüzgâr
 134

 adlı eserleri yayımlanır.  

                                                           
133 Adın Çığlığın Kadar, Edebiyat ve EleĢtiri, 2007 
134 Sivri Dilli Rüzgâr, Edebiyat ve EleĢtiri, 2009 
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Adın Çığlığın Kadar, dört bölümden oluĢur. Toplam, 22 Ģiir 

vardır. Eser, Ģairin Ģiirsel atılımı ön plana çıkardığı önemli bir kırılma 

noktasındır. Ġmge yoğunluğu, sözlük geniĢliği, kullandığı kelimelerin 

müzikal karĢılığı ve genel olarak Ģiirinin duyargalarını dıĢa açması 

bakımından bu kitabı bütünüyle ilk kitabından farklı bir okumaya doğru 

çevrilir. Adın Çığlığın Kadar‘ın diğer bir özelliği de yöresel kelime, 

kavram ve mekân adlarının ustalıkla kullanılmasıdır. Bu açıdan 

bakıldığında Tepe, günümüz modern Türk Ģiiri içerisinde özgün 

söyleĢiye sahip nadir Ģairlerden birisi olmaya adaydır denilebilir. 

 Sivri Dilli Rüzgâr altı bölümden oluĢur. Kitaptaki Ģiirlerin 

hepsi yenidir ve adeta bir iç dökümüdür. ġairin yaĢamından izler taĢır. 

Orta yaĢı aĢmanın sancıları, düĢ kırıklıkları, geride kalanlara bir 

güzelleme niteliğinde dalga dalga yayılır. Sivri Dilli Rüzgâr ruhunu 

kente teslim etmemiĢ bir Ģairin, kentle ödeĢmesinin tanıklığını yapar. Bir 

Ģehre, bir kitapla ancak bu kadar güzel girilebilir. ġair, içinde yaĢadığı 

kenti, Ģiirine eklemleyen; yerelden/ evrensele uzanan bir çizgiyi edebi 

bir omurgaya oturtarak belirginleĢtirir.  Adeta yaĢadığı kentin 

topografyasını çıkarır. Bu eĢsiz floranın renk cümbüĢü baĢımızı 

döndürür. ġehrin devasa yapılarını, sözcüklerin sükûneti ile darmadağın 

eder. Bir gün bu insanların o beton yığınlarıyla dijital bir çöplüğün 

altında kalacaklarını ve o gün geldiğinde onların sesine, asla kulak 

vermememiz gerçeğini de hatırlatır.
135

  

Gökhan Akçiçek Sivri Dilli Rüzgâr üzerine yazdığı bir yazıda 

Tepeyi, Ģiire değil ama Ģairliğe geç kalmıĢ bir isim olarak görür ve 

Tepenin Ģiiri üzerine Ģu tespitlerde bulunur: 

“İstikrarlı bir çizgi izliyor Tepe"nin şiiri. Sözcükleri 

kullanırken oldukca titiz davranıyor. Uzun, nehir şiirler 
kuruyor. Coğrafyasının diliyle konuşuyor şair. Şiirimizde, Yaşar 

Miraç “Trabzonlu Delikanlı” ile başlatmıştı bu seslenişi. O 
dönemden A.Kadir Bulut"un şiirlerinde de yer edinmişti 

kendine özgü bu benzerlik. Aynı kuşağın şairi Azer Yaran, 

“Burada Gün Işığı Türk” ile doğanın türküsünü dillendirmişti. 
Tepe"de Modernite karşıtı bir şiiri savunuyor. Doğanın 

koynundan taşıdığı imgeleri ustaca şiirine ekliyor. Sıcak, içten 

                                                           
135 Gökhan Akçiçek, ―Kent Kırgını Bir ġair: ġinasi Tepe‖, 

http://www.ordukentgazetesi.com/news_detail.php?id=12259 
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dizelerle, yatağını yormadan ilerleyen bir su misali akıyor 
sözcükleri. 

(…) 

Sivri Dilli Rüzgâr” Bir iç dökümü. Şairin yaşamı şiire 

dâhil düsturunca ilerliyor şiir. Orta yaşı aşmanın sancıları, düş 

kırıklıkları, geride kalanlara bir güzelleme niteliğinde dalga 
dalga yayılıyor…  

Ya kent sizin ruhunuzu ele geçirir, ya da siz kentin. 

“Sivri Dilli Rüzgar” ruhunu kente teslim etmemiş bir şairin, 
kentle ödeşmesinin tanıklığına çağırıyor bizi. Şair, yaşadığı 

kentin topografyasını çıkarmış adeta. Bu eşsiz floranın renk 
çümbüşü, başımızı döndürüyor.  

Mekâna sinen sözcükleri, yaşantımıza ekleyebilir, sözün 

dışında kalanlara ruhumuzu kapatarak sürdürebiliriz 
dinginliğimizi. Şiir, gelip bizi bulduğunda, hazırlıksız 

yakalanmamak adına edinebiliriz bu alışkanlığı.  

“Sivri Dilli Rüzgâr” çoğu şiir kitaplarında 

görmediğimiz bir özelliğiyle de öne çıkıyor. Kent-Şiir sarmalını 

göz önüne seren, bunu gerçekleştirirken de sıradanlığa 
düşmeyen bir söyleyişi yükselten başka bir şiir kitabına, son 

yıllarda pek rastlamak mümkün değil şiirimizde.  

Tiranların, şehir diye kurduğunuz o devasa yapıyı, 
sözcüklerin sükuneti ile darmadığın ediyor Tepe. O beton 

yığınının, dijital çöplüğün altında kalanların sesine, asla kulak 
vermememiz gerçeğini hatırlatıyor bize.  

Bu kitabı, öncü kitaplar arasına koyabiliriz. Bir şehre, 

bir kitapla ancak bu kadar güzel girilebilir. İçinde yaşadığı 
kenti, şiirine eklemleyen; yerelden/ evrensele uzanan bir çizgiyi 

edebi bir omurgaya oturtarak belirginleştiren şair, her kente 
nasip olmaz!”

136
 

Son eserlerinde organik Ģiir anlayıĢına yönelen Ģair, Ģehirli ama 

aynı zamanda Ģehirle sorunu olan bir Ģiir tarzını benimser. Bu Ģiir, yanlıĢ 

kentleĢmeye ve uygarlık yutturmacasına bir yanıt gibidir. Çarpık 

                                                           
136 Gökhan Akçiçek, Kırık Sesler Sokağı, Kumdan yazılar Yayınevi, Mart 2010 Ordu. 
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olandan kaçma, doğru olana gitme biçiminde algılanabilir. ġair, 

Bireylikler dergisine verdiği bir mülakatta bu konuyu Ģöyle açıklar:    

“Yarım Kalan'la başlayan, Adın Çığlığın Kadar'da iyice 
belirginleşen doğanın ve doğallığın iyice saydamlaşarak 

organikliğin derin akağına doğru akan bir seldir diyebilirim Sivri 

Dilli Rüzgar için. Organikliğin doruğudur demiyorum dikkat 
edersen, bundan sonra da bu büyük akış sürecek demektir. Bu 

durum, benim kendime kolay, poetik bir yol bulduğum anlamına 

gelmemeli. İnsanlar toprağa basmadan büyüyüp ölüyor; 
solucanı, kertenkeleyi sadece resimlerde görüp tanıyor. Sürekli 

mutluluk arayışında olan insanlara doğa ile iç içe bir yaşamı 
sunabilmeli sanatçı, mutluluğun resmini ben organik olan 

malzemelerle şiir olarak çizip verdiğime inanıyorum. Özgürlüğün 

doğada olduğunu anlatmaya çalışıyorum.”
137

 

Tepe‘ye göre modernizm, yaĢamımıza bir takım kolaylıklar 

getirirken bize ait olan pek çok Ģeyi de götürür. Bu da Ģehirle sorunu 

olan Ģiiri doğurur.
138

 Simgecileri doğuran da sanayileĢmenin getirdiği 

mekanik yaĢam değil midir? Baudelaire, Mallerme ve Ahmet 

HaĢim‘deki kaçıĢlar, nereye, hangi yöne belli değildir. HaĢim'in ―O 

Belde‖si de belirsiz bir yerdir.
139

 Ancak Tepe‘nin Ģiirlerinde böyle bir 

kaçıĢ yoktur. O kentten ve uygarlıktan kaçma yerine mücadeleyi 

öneriyor. Organik olanı tavsiye ediyor: 

“Benim organik şiirimde ise ne kentten, ne uygarlıktan 

kaçış var. Biz de bu keşmekeşe karşı dağların leylak rengi 
eteklerini, kıyıların menekşe mavisini öneriyoruz; şadırvanıyla, 

iki kat kesme taş yapılarıyla daha önce denenmiş kabul görmüş 

kent mimarisi öneriyoruz. Bu kente –Rize- turuncu akşam 
evimden, salınarak iniyor, yani diyorum ki simgesel şiirde kaçış 

vardı belki ama biz; ezen, yok eden yalnızlaştıran, ötekileştiren 
uygarlığa karşı daha önce yaşam deneyimi olan organik bir 

dünya sunuyoruz.”
140

 

Her Ģeye rağmen duyguları ön planda tutmaya çalıĢan Ģair, 

fikrin -az da olsa- Ģiire eziyet ettiğine inanır. ġiirlerinde yeni imaj 

                                                           
137 H. ġafak, Bireylikler dergisi, S.30, Ocak-ġubat 2010 Kayseri 
138 H. ġafak, A.g.y., s.30. 
139 H. ġafak, A.g.y., s.30. 
140 H. ġafak, A.g.y., s.30. 
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denemelerinde bulunur. Hatta bunların bir kısmını da sembolleĢtirir. 

ÇağdaĢ biçimleri kullanırken, dizelerle oynamaktan zevk alır. 

Sözcükleri kullanırken çok dikkatli davranır. Yabancı sözcüklerin 

kullanılmasına karĢıdır. ġiirlerinde fiillere çok fazla yer verildiği 

görülür. Eylemlerin çokluğu Ģiirlerini daha hareketli ve coĢkulu kılar. 

Serbest Ģiir anlayıĢını benimser. ġiirlerinde kullandığı dil açık,  

sade ve anlaĢılırdır. Ġfade gücü bakımından oldukça etkileyicidir. Mana 

bakımından ise, önemli bir derinlik taĢıdığı anlaĢılmaktadır. ġiirlerinde 

süslü ve anlaĢılmaz söyleyiĢlerden kaçınır. Tepe‘nin kullandığı Ģiir dili, 

Orhan Veli‘nin Ģiir geleneğinden doğan edebi dilin yansımalarını taĢır. 

ġair, halk dilinin zengin hazinesinden, edebi ifade vasıtalarından 

yararlanmaya çalıĢır. Anadilinin inceliklerini iyi bilen Ģair, tabiat 

güzelliklerini dilinin ifade vasıtalarına katarak yeni bir söyleyiĢ 

yakalamaya çalıĢır. Tepe‘nin kelime hazinesi oldukça geniĢtir. 

ġiirlerinde kullandığı kelimeleri günlük hayattan seçerken, yabancı 

kelimelerden de uzak durur. Kelimelerin seçiminde son derece dikkatli 

davranır. Bunları yan yana kullanırken ortaya koydukları ritim ve 

ahenge de ayrıca dikkat eder. Akıcı bir üsluba sahip olan Ģair, Ģiirde 

ahenk ve armoniye çok önem verir. Orijinal bir söyleyiĢe sahip olan 

Tepe‘nin, akıcı bir üsluba sahip olması halk dilinin güzel örneklerini bir 

arada kullanabilmesinde gizli olmalıdır. ġiirlerinde deyimler ve 

atasözlerini sıkça kullanır. Daha çok dörtlük ve bentlerden faydalanan 

Ģair, hece ölçüsü ve vezin gibi kurallara bağlı kalmaz.  

Tepe, son dönemlerde modernite karĢıtı bir Ģiiri savunur. 

Doğanın koynundan taĢıdığı imgeleri ustaca Ģiirine ekler. Sıcak, içten 

dizelerle karĢımıza çıkar. Onun Ģiir dili, yatağını yormadan ilerleyen bir 

su misali akar.
141

 

Eserleri: 

Yarım Kalan, Fast yayınları, Ġstanbul 2000 

Adın Çığlığın Kadar, Edebiyat ve EleĢtiri, 2007 

Sivri Dilli Rüzgâr, Edebiyat ve EleĢtiri, 2009 

 

 

 

                                                           
141 Gökhan Akçiçek, ―Kent Kırgını Bir ġair: ġinasi Tepe‖,  

http://www.ordukentgazetesi.com/news_detail.php?id=12259 
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MENEKġE ZAMANI 
Demek gidiyorum 

Gönlümüzün menekĢe bakıĢlı 

Peri güzel 

Geldiğin gibi sessizce 

Kıpırtısız kelebekçe  

Bir menekĢe zamanı girmiĢtin sen dünyamıza 

Ve dağlar menekĢeye durmuĢtu 

Sen geldin diye 

 

ĠĢte gidiyorsun 

MenekĢeler boynunu bükecektir elbet 

Bir kelebek ömrü 

Bir kelebek ömrü 

Bir menekĢe zamanı kadar kısa sürede  

Gidiyorsun diye 

Geldiğin  

Laciverdi bol denizlere 

Ve  

Yüreğimizin masal kahramanı 

Sevilerimizi öksüz bırakarak 

Masallardaki lacivert özgürlüklere 

Biz her menekĢe zamanı 

 

Bilinçaltımızı yoklar 

Yüreğimizin özlem çarpıntısını duyarız 

Ya boynu bükük bir menekĢede 

Ya da menekĢeli türkülerde 

Gönlümüzün peri kızını ararız 

MenekĢesi bol dağlarda 

Ve menekĢeler kadar saf 

MenekĢeler kadar gizemli   

(YK, s.31) 

 

HÜZÜN VE MEZE 
Hüzünlerimizi meze yaptık 

GözyaĢlarıyla dolu kadehlerimize 

Hüzünlerimiz hiç bitmeyecekmiĢ gibi 

Akıttık da akıttık 
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Aç kaldık 

Hüzünsüzlükten 

Yarı sarhoĢ olabildik 

Ancak 

 

En güzel sarhoĢluğun 

YaĢamın sarhoĢluğu olduğunu 

Göz pınarlarımız kuruyunca anlayabildik  

(YK, s.43) 

 

ÇERKEZ GÜZELĠ 
Ayaza durmuĢtu gökyüzü 

Mevsimin ilk karını topluyordu 

Bozkırın ortasında 

Karanlık gecelerin kıĢı 

 

Buz tutmuĢ ıĢıklarını 

Hayal gibi dikmiĢ gözlerine 

Seni sorguluyordu Atakule‘de 

Ankara 

 

Kırmızı bir gül duruyordu 

Çantanda dimdik 

Sana inat 

Bir demet içinden 

Birini zor kurtardığın 

BeĢ yaĢındaki çingene kızın elinden 

 

Gözlerinden Ankara‘ya süzülen 

Paganini hüznün sessizliği 

Orkestranın müziğini bastırıyordu 

Barın kirli ıĢıklarıyla 

Alay eden Çerkez güzelliğin 

Gülümseyen gözlerinde 

Sisli bir geceyi 

Beyaz yüzlü bir sabaha taĢıyordu 

(YK, s.69) 
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ĠK / ĠZDÜġÜM 
Sarkacı düĢmüĢ saatçesine direniyor günler 

ey, günlerle gelen! duru bir suyun gözünde  

birbirimizin ik/izdüĢümüyüz 

üĢüyeceğiz, ilkyazı beklerken eylül… 

 

Ağaçlar devriliyor birer/birer, çocuklar gibi 

Öksüz karlı dağların eteklerinde… kelebek 

ler derken, ağaçların yansısı düĢüyor, kırmızı 

jüpon sıcaklığında, ellerimizin arasına. 

 

Çığlık çığlığa turnalar geçiyor üstümüzden 

Sessizliğimiz par/ça/par/ça. gölgelerini süpürüp 

Gidiyor; altı yüz kırk altı turna, suları serin 

Ġmgesel yurda. 

 

Külleri savuran feracesinin ceplerinden çı 

karıp zeytin fidanları dikiyor derviĢ sabır/ 

sabır eylül demeden yeĢile… dingin bir gece 

nin sar/maĢ/do/laĢ kollarıyız. 

 

Bilemezsin akĢamsefasının güpegündüz 

çektiği acıyı!  

(AÇK, s.15) 

 

YASAK KENT 

sesimi gecenin gizine gömdüm; koca 

bir kentin tortularında saklı yüreğim. 

 

Galata yasaklar meyvesi, delikanlı 

Ömrümüzün hercai gülüĢlerinde yıkan 

dığımız yaz akĢamları… yazık! Per(i) 

vane olsan, gün gecenin koynunda 

 

tersine akan billur sularda yatan 

aksini gördüğümüz, cemrenin resmi. 

turkuaz buhurlar serilir adaların 

üstüne, derken PuĢkin‘i vururlar kuĢ 

luk vakti yeniden; yeniden bu eski kentte. 
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mersin dallarının damıttığı ıĢık, serap  

iklimlerde sürgün, ulaĢılmaz der saadet 

yokuĢu; taĢralı, mermer rengi kuĢlar 

camekanlarda. Encam! 

çocuk gülüĢümdü, tılsımlı bakıĢlarında  

bıraktığım.    

(AÇK, s.18)  

 

KUZEY VE YEġĠL 
adın ne olsun oğul, adın ne ey saklı mevsim? 

seni sana verseler, kurĢun denizleri yürürdün 

hep; kuzeye, en kuzeye ve daima yeĢiline. 

 

kuzey ve yeĢil: duygusal asi insanların evi. 

karları sevdiğine hediksiz küreyen kızları 

unutma. saçları poyraz melezi, bakıĢları bıçak 

mavisiydi. 

 

ben de bir gün dirilip dirlik olurum kadınım 

pelit kütüklerinin yalazı soluk soluğa devinirken 

duvarda; mattew mealister‘in parmakları 

romanza, romanza… biraz daha sabaha kadar. 

 

gece ve ateĢ; yalazın düĢtüğü cemre. çimen 

rengi kuĢlara gün değerken, kadim bir kentin 

tuzlu basamaklarından alıp yorgun bedenimizi, 

derin denizler, götürür uzaklara; kuzeye ve yeĢile.  

(AÇK, s.44) 

 

ADIN ÇIĞLIĞIN KADAR 

Kendinin gecesi nilüferler serdim. iç su 

larıma: serin gölgelerle seni büyüttüm, 

buğdaysı kuĢlukların tazeliğinde. 

 

KamıĢları yalayıp geçiyor, mavi kanat 

ları aĢina silüetler gibi kuĢlar, öğle son 

ları tekdüzeliğinde, çıkmaz dehlizlere. 

bir damla, bir damla çığlık… boyun 

çığlığın kadar. kamıĢlarsa dimdik ayakta. 
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Güz bereketiyle sulandık da içimizi ısladı 

kasım yağmurları. Ġndir yüreğinin gülüm 

seyen gömleğini yüzünden. boylu boyunca  

çamların uzandığı sular karardı karabataklardan. 

 

Karlara upuzun saplanıvermiĢ, yüz üstü 

yatıyor gölgem. haĢim‘den ödünç akĢam 

hüznü, yanıyor kanım, üstümüz uzay tozu… 

ya nilüferler?    

(AÇK, s.50) 

 

SAPHO’NUN KIZLARI 

ihtilaller biriktiriyorum, midye kabukları 

çit tir diyor sekide. ucu ucuna ihanetler: 

sapho‘nun kızları çoktan aĢtı kazdağı‘nı. 

 

falezi tırmandı tahta askerler; bilinçaltımız 

kur g ulanıyor güne karĢı. Ako piçin kana 

dında melanetĢarkıları; kızl/cık Ģerbeti 

kokuyor ada, yaz boyu. 

 

Üveyikler tünüyor defne sarmalına, üveyikler 

Günüyor. Antikal bir filin cibe bacakları gibi 

Sarıyor bizi asmanın felekleri son/yazlıyoruz. 

 

meĢelerin ıslığıyla kuruyan safir: güz dökme 

Lerinin muĢtucusuydu. karafıllerin suya 

değdiği oymakata, en uçta sarnıcın sızıltısıyla 

yıkadık paslı izlerini postalların, kıĢ boyu.  

(SDR, s.16) 

 

MOR ÇAKIL TAġLARI DENĠZĠN 
üç etek basma entarisini sıyırıp yedi dalgası 

mahremin değdiği teninin mayıs yedisi 

saman sarısı saçları mahcubiyetini örten kız. 

 

bakır rengi gün kanatıp yemiĢ dallarını, indiğinde 

kasıklara, serdi yason uçan kaz postekisini medeia‘nın 

altına; Ģehvetin doludizgin tayları defne koruluğunda, 
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tiphys‘in küreklik zeytin ağacı aradığı yarımadada. 

 

yağlı direkten düĢen delikanlılar içerken ak köpükleri 

çatananın yardığı gök sulardan, kulaçlar menzilinde 

temmuz kızlarının, eflatun rengi yükselen top akasyalar 

arkalarında; ardıç kuĢları, pervaneler… 

 

kayrak taĢlarının çevrelediği avluya çıkan kayıkçı 

türküleriyle oynaĢan çakır su, samurların dansına 

yeĢil baĢlarını uzatan cevizlerin gölgesinde ıssız 

çıkrık, kapağı yas tutmuĢ kuyudan baĢka duyacak 

yok, kuĢpalazı gibi büyüyen kentte bizi. 

 

kırlangıçlar döndüğünde ilkyaz, boĢ yuvaların 

hüznünce yalnızlaĢan kasabanın müddet-i umum, 

kaymakam, tekmili birden halkı, sarı ağuların 

incelttiği yollara döken: sıtma, kinin; 

mor çakıl taĢları denizin. 

 

alev yapraklı çağmanların dibinde, kaburgası 

çiseyle kararmıĢ doruk handa, geceyi kapatan 

sisten bulutları aralayıp, kaçamak gülüĢleriyle 

ay; yarma kütüklerin çıtırtısı ocakta, 

tutkunun hünerli elleriyle ısınan yer döĢekleri, 

kekik kokusu ötelerden; 

akınduruk
142

 çamlardan dökülen 

 

kırtıllardan
143

 fıĢkıran navruz
144

 gözden ıraklarda 

bitmiĢ. Turuncu laleler, çağların derinliğini Ģarıldayan 

Ģaplağı
145

 kırık çeĢme bu dünya göğünün altında  

son dülger de gitti gider, ah ilika bize kentlerin 

yaĢanmıĢlığından, sevilerin yüreğe yazılmıĢlığından 

   söz edecek kimse yok artık. 

(SDR, s.16) 

 

                                                           
142 Çamdaki reçine 
143 Yaylalardaki yumuĢak ot 
144 Yerel bir çiçek adı 
145 ÇeĢmenin önünde su toplayan taĢtan kap 
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Enver TOPALOĞLU (1963- ): 

ġair, gazeteci. Enver Topaloğlu, 26 ġubat 1963‘te Ordu merkeze 

bağlı YemiĢli köyünde dünyaya gelir. Babası Hakkı Bey‘dir. Ticaretle 

uğraĢır. Annesi Nazire Hanım ise ev hanımıdır.  

Enver, evin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya gelir. 

Çocukluğu okul öncesi yaĢlarında geçirdiği bronĢit nedeniyle sağlık 

sorunları ile doludur. Bu onun üzerine titrenilen bir çocuk olarak 

büyümesine neden olur.  

Erken yaĢta ilkokula baĢlar. Okul sıralarında tiyatro faaliyetlerine 

katılır.
146

 Kitaplık kolu baĢkanı olması ve sınıf kütüphanesinde bulunan 

kitapları okuma alıĢkanlığı edinmesinde ilk adım olur. Topaloğlu, 

ilkokulu 1974‘te bitirir. Ardından Hamdullah Suphi Tanrıöver 

Ortaokulu‘na kaydolur.
147

 BoĢ zamanlarında Ģehri tanımaya, geleneksel 

hayat tarzının dıĢındaki modern kent yaĢamını algılamaya ve gözlemeye 

baĢlar. Kenti ve modern yaĢamı tanıdıkça kendine yöneliĢi yoğunlaĢır. 

Aynı zamanda gazete, dergi ve kitaplara olan ilgisi geliĢir. Sinemayı 

keĢfeder. Sık sık sinemaya gider. Ġçinde yazma hevesinin uyanması da 

bu yıllara rastlamaktadır. Ortaokulu bitirdiği yaz tatilinde okuma 

hevesini ve arzusunu dile getirdiği bir öykü yazar. Edindiği Karacaoğlan 

kitabından Ģairin toplu Ģiirlerini okur ve etkilenir. Ona özenen Ģiirler 

yazmayı dener. Yaz tatilinin bir bölümünü Ġstanbul‘da Suna ablasının 

yanında geçirir. Ġstanbul onun duygu ve düĢünce dünyasında köklü 

değiĢikliklere yol açar. Hangi lisede okuyacağına da burada karar verir.  

1977 yılında Ordu Ticaret Lisesi‘ne kaydolur. Bu yaĢamının 

sonraki yıllarını da temelden etkileyecek bir seçim olur. Topaloğlu, 

birinci sınıftan itibaren yalnızca lise öğrencisi değil, o yıllarda yükselen 

devrimci düĢüncenin de öğrencisi olur. Ortaokulun sorunlu öğrencisi 

lise birinci sınıftan itibaren sorumlu öğrenciye dönüĢür. Zamanın 

koĢullarının da etkisiyle ilgisi daha çok politikaya kayar. Ġkinci sınıftan 

                                                           
146 Ġlk sahne deneyimini üçüncü sınıfta rol aldığı piyeste yaĢar. 23 Nisan Çocuk Bayramı için 
hazırlanan törenlerde sahnelenen ReĢat Nuri Güntekin‘in ―Ġstiklal‖ adlı oyununda bir yabancı 

süvari rolünü üstlenir.   
147 Eğitim düzeyi bakımından gözde olan Merkez Ortaokulu‘na baĢvurulur. Ancak köy 

okullarından baĢvuruların yoğunluğu gerekçe gösterilerek kabul edilmez. Köy okullarından 

gelen çocuklar Ģehrin dıĢı sayılan bölgedeki Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu‘na 

yönlendirilmektedir. Enver Topaloğlu‘nun kaydı da buraya yapılır.  Ġstediği okula kayıt 
olamamak Topaloğlu için zamanla büyüyecek ve tepkiye dönüĢerek kırgınlık nedeni olacaktır. 

Biraz da bu nedenle ortaokul yıllarını mutsuz geçirir. 
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itibaren Ģiirle ilgilenmeye baĢlar. Bu dönemde yazdığı kimi Ģiirleri 

Ordu‘daki yerel gazetelerde yayımlanır. Ülkedeki siyasi geliĢmeler, 

onun okul hayatını da etkiler. Bazı nedenlerle son sınıfta iken Ġstanbul 

Kartal Ticaret Lisesi‘ne naklolur.
148

 Liseyi burada tamamlar. O yıl 12 

Eylül darbesi olur. Baskılarıyla, yasaklarıyla sıradan yaĢamları bile 

etkileyen darbe koĢulları ve taĢranın bunalımı onun yaĢamını adeta 

karanlık bir tüne sokar. 

Bir süre günlerini amaçsız ve uğraĢısız geçirdikten sonra 

tutunacak bir dal ararken babasının yanında çalıĢmaya baĢlar. Babasının 

ticaretle uğraĢtığı küçücük dükkânı sığınak edinir ve kendine 

kitaplardan, sözcüklerden oluĢan bir dünya kurar. Darbenin küçültüp 

çoraklaĢtırdığı sosyal ve kültürel yaĢamdaki sıkıĢtırılmıĢlıktan bireysel 

çıkıĢını ancak entelektüel ilgilerini geliĢtirmekte görür. Bir kez daha 

Ģiire yönelir. UlaĢabildiği Ģiir dergilerini takip etmeye, daha çok Ģiir 

kitabı okumaya bu dönemde baĢlar.  Ahmed Arif, Enver Gökçe, Hasan 

Hüseyin, Attilâ Ġlhan gibi Ģairleri okumaya baĢlar. Nazım Hikmet‘in 

Memleketimden İnsan Manzaraları‟nı tekrar tekrar okur. Bu onun baĢka 

türlü bir Ģiiri keĢfini sağlar. Ġstanbul‘dayken biriktirdiği harçlıklarla bir 

daktilo satın alır. Bunun kendisine yazmak için bir sorumluluk 

yüklediğini düĢünür. Daha yoğun biçimde okumaya ve yazmaya baĢlar. 

Sözcüklerin, seslerin, söyleyiĢlerin peĢine düĢer; yaĢama Ģiirin 

odağından bakacağı bir açı bulmaya çalıĢır. Benimseyebileceği bir Ģiir 

anlayıĢı, biçim ve biçem arayıĢında Mayakovski‘nin Şiir Nasıl Yazılır
149

 

adlı yapıtı etkili olur. Zamanla Ģiir, her bakımdan baĢlıca uğraĢı haline 

gelir. Bu dönemde yaĢadığı ortamda Ģiir yazan ya da Ģiire ilgi duyan 

arkadaĢı ve çevresinin olmamasının büyük eksikliğini duyar ve buna 

hayıflanır.  

Bu arada Ordu Belediyesi, Karadeniz Tiyatrosu‘nun gençlerle bir 

                                                           
 
 
148 Bu yıllarda ülkede büyük karıĢıklıklar yaĢanır. Hükümet değiĢikliği olur. Bu durum bütün 

kurumlara yansır. Okuduğu okulun yönetimi de değiĢir. Bu onun için yeni bir sürecin de 

baĢlangıcı olur. Hakkında yeni okul yönetiminin baĢlattığı soruĢturma uzaklaĢtırma cezası 

olarak sonuçlanmak üzereyken ilk yarıyılın sonunda tasdiknamesini alarak Ġstanbul Kartal 

Ticaret Lisesi‘ne naklolur. Lise son sınıfın ikinci yarıyılını burada okur.  
149 Mayakovski,  ġiir Nasıl Yazılır, Ġngilizceden Çeviren Yurdanur Salman, YaĢantı Sanat 

Kitapları ,Ġkinci Baskı Ġstanbul 1983 
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deneme sahnesi kuracağını öğrenince buraya baĢvurmaya karar verir.
150

  

Tiyatro çalıĢması dolaylı bir sanat eğitimi iĢlevi de görür. Tiyatro 

uğraĢıyla birlikte ilgisi sanatın diğer alanlarına doğru geniĢler, ama 

hayatının odağında olan Ģiirdir. ―Ellerin Olmalı‖ adlı Ģiirini bu süreçte 

yazar.
151

  Bu Ģiir onun yazın serüveninde dönüm noktası olur.  

Kasım 1983‘te askere gider. Ġskenderun‘da baĢlayan askerlik 

süreci Ġzmir, Ġstanbul, tekrar Ġzmir‘de sona erer. Bu dönemde Ġzmir‘de 

edebiyat ve Ģiir çevreleriyle iliĢki kurar, Ordu‘dayken eksikliğini 

duyduğu etkin ve dinamik sosyal, kültürel ortamı, Ģiire ilgi duyan 

arkadaĢları burada bulur. Buradaki çevresinin de yönlendirmesiyle 

üniversiteye girmeye karar verir. 1985 yılında Marmara Üniversitesi, 

Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‘ne kaydolur. 

Ama kısa sürede hayal kırıklığına uğrar. Beklentilerinden uzak bir 

eğitim öğretim ortamıyla karĢılaĢır. Heyecanını ve hevesini yitirmeye 

baĢlar. Öte yandan Ġstanbul‘da deyim yerindeyse yersiz yurtsuzdur ve bu 

koĢullar Ģiir yazmasına olanak vermemektedir. Yine de Ġstanbul‘a 

kolunun altında getirdiği Ģiir dosyasına birkaç Ģiir daha ekleyebilecektir. 

O dönemde bitirdiği çok az Ģiirden biri olan ve 12 Eylül‘ün yarattığı 

umutsuz, karanlık, kederli günlerin izlerini dile getirdiği ―Parklar 

BoĢtur‖ adlı Ģiiri, daha sonra Renan Bilek tarafından bestelenmiĢ ve 

albümünde de yer almıĢtır.  Aynı sürecin ürünü bir baĢka Ģiiri de 

Edebiyat Dostları dergisinde yayımlanır.
152

  

Ġkinci Yeni Ģairlerini daha kapsamlı tanımaya ve yapıtlarını 

dikkatle okumaya baĢladıktan sonra Ģiir beğenisiyle birlikte Ģiir anlayıĢı 

da değiĢir.  

1988‘de ilk evliliğini yapar ve üniversite eğitimini yarım 

bırakarak çalıĢmaya baĢlar. ġiir çalıĢmaları bu dönemde de taslak ve 

arayıĢ olarak sürer. Yazdıklarını çekmecesinde taslaklar, karalamalar 

halinde biriktirdiği yıllar baĢlar. 1990‘da iĢsiz kaldığı mart ayından 

itibaren yeniden Ģiire yoğunlaĢır. Topaloğlu, yazmaya baĢladığı ilk 

yıllardan itibaren Ģiiri de diğer bütün sanat yapıtları gibi emek ürünü 

                                                           
150 Tiyatronun genel sanat yönetmeni Aydın ÜstüntaĢ, liseden hocası da olan Onur Çelikkol ve 

CoĢkun Çetin yönetiminde deneme sahnesi grubu oluĢturulur. Kısa bir oyunculuk 

çalıĢmasından sonra, Gogol‘ün ―MüfettiĢ‖ adlı oyununu sahnelemek için provalara baĢlanır. 

Rol aldığı Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu deneme sahnesi ilk oyununu sergiler. 
151 ―Ellerin Olmalı‖ adlı Ģiiri o dönemin yaygın ve etkili kültür sanat dergisi Yarın‘da 
yayımlanır. (Yarın, Ağustos 1983). 
152 ―Giden Kim Kalan Kim‖, Edebiyat Dostları, Aralık 1987 
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olarak değerlendirir. ġiirin esin değil yaratı, ortaya çıkan yapıtın ise 

emek sürecinin ürünü olduğu görüĢündedir. 1980‘lere ait taslaklarda 

kalan bitmemiĢ çalıĢmalar sürecini kapatan ve Ģiir anlayıĢındaki 

değiĢimle birlikte farklı bir Ģiire ve onun olmazsa olmazı olarak 

düĢünmeye baĢladığı dil anlayıĢını geliĢtirmek ister. Tematik olarak 

daha çok bireyi toplumsal, kültürel iliĢkileri içinde, varoluĢ sorunlarıyla 

birlikte tarihsel boyutuyla konu edinmekten yanadır. Ġmgenin dizelerde 

yoğunlaĢmasını aĢan, yapıtın bütününe dağılmasını sağlayacak bir 

yöntem arayıĢındadır. Bu yöntemi yaygın imge olarak adlandırır. Önceki 

kuĢağın Ģiirde imgeyi temel birim olarak almasının eksik bıraktığı bir 

Ģeyler vardır. Sorunu imgenin buluĢ gösterisi biçiminde bombardımana 

dönüĢmesinin dili kilitlemesinde görür ve yaygın imge yöntemiyle 

bunun aĢılıp aĢılamamasının olanaklarını tartıĢır kendi içinde. Bu aynı 

zamanda Ģiir diliyle de ilgilidir ve doğrudan Ģiir dili üzerine düĢünmeye 

baĢlamasıyla belirlediği poetikada yeni bir süreç olur. Artık Ģiirin bir dil 

etkinliği olduğuna iliĢkin düĢüncesi saflaĢmıĢ, durulanmıĢtır. Ne 

söylendiği kadar nasıl söyleneceğinin üzerinde daha fazla çalıĢmaya 

baĢlar. Bunda özellikle Ġkinci Yeni Ģairlerinin ve daha çok da Edip 

Cansever‘in Ģiir çizgisinin etkisi olur. Gibi Değil
153

 adıyla oluĢturduğu 

dosyasının ilk Ģiiri ―Giyotin‖i bu yöneliĢin ürünü olarak tamamlar. Uzun 

Ģiirleri tercih eder. Uzun Ģiirlerin yaygın imge anlayıĢına ve bir orkestra 

gibi çok sesli, dilinin bir caz müziği gibi değiĢik salınımlar 

sergilemesine olanak verdiğini düĢünür. Tematik bütünlüğün içinde yer 

alan parçaların küçük anlamlar oluĢmasını, bu anlamların yapıtın 

tamamında daha geniĢ bir bağlamda bütünleĢmesini uzun Ģiirlerle 

sağlayabileceği kanısındadır. ÇalıĢtıkça Ģiir anlayıĢı bu yönde 

belirginleĢip derinleĢir. Bu çizgiyi sonraki yıllarda da sürdürecek ve 

geliĢtirecektir.  

Enver Topaloğlu Ģiirlerini zamanının yaygın sanat, edebiyat 

dergilerinde yayımlamak konusunda pek istekli olmamıĢtır. Kültür, 

sanat, edebiyat dergilerinin sermaye gruplarıyla iliĢkisini kabul 

edememektedir. Bu iliĢkinin sermaye gruplarının lehine olacak biçimde 

sanata müdahale için gerçekleĢtiği görüĢündedir. Ancak genel olarak 

özellikle sermaye gruplarından bağımsız yayımlanan dergileri önemser. 

Bu dergileri Ģairler için bir okul olarak görür. Olanakları ölçüsünde takip 

                                                           
153 ―Gibi Değil‖, Ģairin 1992‘de yayıma hazırladığı,  ancak basım sürecinde çıkan aksaklıklar 
sonrası kitaplaĢamayan ilk dosyasıdır. 
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etmeye çalıĢır. Öte yandan yapıtıyla katkıda bulunacağı derginin de 

kendisine düĢünsel bir derinlik kazandırmasını istemektedir. Ġlk Ģiirinin 

yayımlandığı Yarın dergisi ve seksenlerin ikinci yarısında Ģiir ortamına 

değiĢik bir ses getirmeye baĢaran Edebiyat Dostları dergisine bu 

düĢüncelerle yönelir. Ancak onun için gerçek bir dergi ve okul 

niteliğinde olan Metis Defter dergisi baĢka bir anlam ve önem taĢır. 

Defter dergisinin yayımlanmaya baĢlamasından sonra Ģiirlerini 

göndereceği bir derginin artık var olduğunu düĢünmeye baĢlar. Defter 

dergisi editörü Ġskender SavaĢır, Gibi Değil dosyasını okur, Ģiirlerini 

beğendiğini ve içlerinden bazılarını Defter dergisinde yayımlayacağını 

belirtir. Ardından Defter‘in aynı sayısında iki Ģiiri birden yer alır.
154

 ġiir 

dergisi olarak yayın hayatına baĢlayan, kendi olanaklarıyla ayakta duran 

ve bir süre sonra yayın çizgisinde değiĢikliğe giden Sombahar'a da Ģiir 

verir. "Yusuf‘un Yaprakları" adlı Ģiiri yayımlanır.
155

 Öte yandan 

zorluklar içinde bir yıl geçirir. Büyük ölçüde iĢsiz ve ekonomik açıdan 

zor koĢullarda yaĢamaktadır. 15 Haziran 1993‘te Cumhuriyet 

gazetesinde düzeltmen olarak iĢe baĢlar.  Yakamoz ve Tebessüm adlı 

kitabı yayımlanır
156

. Haydar Ergülen, Cumhuriyet Kitap ekindeki 

yazısında genç Ģairi övgüyle selamlar. Ergülen yazısında Ģu ifadelere yer 

verir:  

“Enver Topaloğlu'nun Defter'de okuduğum şiirleri 

başkaydı. Yakamoz ve Tebessüm'de okuduğum şiirleri başka. 
Benim her iki başlıkta bulduğumsa aynı güzellikte bir şiir. Bazen 

her şairin başına gelir. Benim başıma sıkça gelir. Ustalar 
ustadır, onlar yazmışlardır, bize kala kala beğenmek kalır. Aynı 

önemlerde şiir yazdığımız kimi arkadaşların kimi şiirleri 

karşısında ise şaşkınlığa düşerim. Çokçası, beğenmenin şaşkınlı-
ğıdır bu: "Nasıl bunca şaşırtıcı yazabiliyor?", "Nasıl böyle sıkı 

bir şiir kurabilmiş?", "Nasıl da inanılmaz imgeler yakalamış!" 
Nasıl, nasıl... Enver Topaloğlu'nun hem Defter'deki şiirleri, hem 

de Yakamoz ve Tebessüm'de topladığı şiirleri karşısında da 

benzer bir şaşkınlığı yaşadım. Açıkçası, böyle bir şiirle 
karşılaşmanın keyfini yaşadım. Bir yandan kimselere benzeteme-

dim, bir yandan da kimlere kimlere benzettim. Ama, onların 

kimler olduğunu yaz!, deseniz yazamam. Şu, şu ve şu değil, 

                                                           
154 Metis Defter , Sayı 18, 1992 
155 Sombahar, Sayı 11, 1992 
156 E Yayınları, Ekim 1993  
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sevdiğimiz, okuduğumuz ve etkilenmeye değer bulduğumuz tüm 
iyi şairler Enver'in akrabası gibi. Bu akrabaların uzak/yakın 

yakınlıklarından ortaya çıkansa çok önemli: Enver Topaloğlu'nun 
kimselere benzemeyen şiiri. (…) Şöyle cümleler yazmak pek 

adetim değilse de, bu kitap için yazmadan edemem: Neyi, nasıl 

söyleyeceğini bir tür „kekemelik‟ten ötürü bilmiyormuş gibi 
gözüken, oysa neyi, nasıl, ne kadar yazdığını çok önceden ve çok 

inceden bilen iyi bir şair var karşımızda. Sanki şiirin 

konservatuarı var da, orada „İncesaz‟ eğitimi görmüş iyi bir 
öğrencinin çeşitli makamlardan yorumları var („Musiki‟ yoruma 

açık, siz benim söylediğimi “piyano soloları” na da 
çevirebilirsiniz.). Bu kitapta, bundan sonra neler yazabileceğini 

bu şiirlere bakarak tahmin edebileceğiniz, ama bir yandan da 

merak edeceğiniz ve bütün sürprizleriyle sizi yanıltmayacağına 
inanacağınız bir şairin macerası var. Türkçe var, dize var, ses 

var, müzik var, edebiyat yok, şiir var. Evet, has bir şiir var. 
Benden bu kadar, şimdi tıpkı “Tabağın” şiirinin girişindeki 

gibiyim: “Bir dilim kekeme/bir dilim portakal/ne söyleyeceğimi 

bilmiyorum.”
157

 

Mehmet H. Doğan'ın hazırladığı ve yayımlandığında büyük ilgi 

gören 1993 Ģiir yıllığında Enver Topaloğlu'nun da bir Ģiiri yer alır.
158

 

Defter'in yayın aralığı iki ayda bir olmasına karĢın bu süre çoğu zaman 

uzayabilmektedir. Ancak Topaloğlu yine de baĢka dergilerde Ģiir 

yayımlamaya sıcak bakmaz. O nedenle de yılda bir iki Ģiiri çıkar 

dergilerde, bazen de hiç yayımlanmadığı olur, ama önemsemez. Mavi 

Radyo'da, Cezmi Ersöz'ün önerisiyle haftada bir yayımlanan Ģiir 

programı yapmaya baĢlar. "En Ġyi ArkadaĢım ġiir Hakkında 

Bildiklerim" adlı bir saatlik program süresince konuk ettiği Ģairlerle 

söyleĢir.  

1997 yılında Ġkinci kitabı Kristal Kral yayımlanır.
159

 Kitabın 

yayımlanmasından sonra Engin Turgut'un sorularını yanıtlar ve söyleĢi 

Cumhuriyet Kitap ekinde çıkar.
160

 "AĢktan Vazgeçmek Ġsraftır" 

baĢlığını taĢıyan bu söyleĢide Ģiir anlayıĢını ve "Ben umutsuz olmayan 

bir karamsarım galiba" cümlesiyle dile getirdiği yaĢama bakıĢı ile 

                                                           
157 Haydar Ergülen, Cumhuriyet Kitap 
158 Metis Defter dergisinin 18. sayısında yer alan ―Camdaki Ebru‖ adlı Ģiiri. 
159 Kristal Kral, Noyirmiyedi yayınları, 1997. 
160 Engin Turgut, Cumhuriyet Kitap, Nisan 1998. 
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özellikle 1990'lardan sonra yöneldiği Ģiir anlayıĢını dile getirme olanağı 

bulur:  

“Evet, soru sormayı seviyorum... Merak hem öğretiyor 
hem de tahrik ediyor çünkü. Baştan çıkarılmayı da baştan çıkmak 

ve çıkarmak kadar önemsiyorum. Soru sormak beni de kışkırtıyor. 

Bunun, yani kışkırtılmanın, insanı kendi doğasına döndürebilen 
bir olanak olduğu kanısındayım. Aklın bir denetim, bir sansür 

gücü gibi çalışmasını, özgürleşmek isteyen insanın en büyük 

engeli olarak düşünüyorum. Özgürlük içinse öncelikle bilincin 
özgürlüğü şart. Onun için ki aklın egemenliğini değil, ama 

kılavuzluğunu kabul ederim. Şiirin zaten aklın ve akıllıların işi 
olmadığı açık. Ama bilinçsiz şiir yazmak da mümkün değil. 

Geriye hangi bilinçle şiir yazıldığı kalıyor. Her şairin kendine 

özgü bir şiir bilinci vardır. Ben yazarken bilincimi her türlü 
baskıdan kurtarıp onu çevreleyen bütün sınırları kaldırmaya 

yöneliyorum. Şiirin özgür bir bilinçle yazılanından yanayım. Ses 
de herhalde bu tutumumla koşut olarak oluşuyor. Düzenli bir 

ritimden daha çok karmaşayı yeğliyorum. Uyum güzel, ama 

uyumsuzluğu da, hatta gürültüyü bile hoş görüyorum kimi zaman. 
Çokseslilikten yanayım, ama zorlanarak oluşturulmuş sesler 

benim tercihim değil. Sonuçta yazdığım şiir ve o da sözcüklerle 

yazıldığına göre ses de seçilen sözcüklerin sesidir, böyle olması 
da doğal...” 

Dergilerde Ģiir yayımlamak konusundaki tavrını değiĢtirmemekle 

birlikte esnetir. Bunda Defter dergisinin yayınını durdurması da etkili 

olur. Derginin yayınına son vermesini ―yayıncıları için bir dergi 

kapandı, ama benim için bir okul kapandı‖ diyerek değerlendirir. Varlık, 

Gösteri, E gibi dergilerde sık olmamakla birlikte Ģiirleri çıkar. Mehmet 

H. Doğan‘ın yayımlandığı süreçte Ģiir çevrelerinin ilgisini çeken ve 

önemsenen yıllıklarında Ģiirleri yer alır. 

Turgay Kantürk ve SavaĢ Çekiç'le birlikte 1997 yılında yayına 

baĢlayan edebiyat, Ģiir, tasarım dergisi No'yu yayımlarlar. Dergi dört 

sayı çıkar.
161

 Dergilerde yayımlanan Ģiirlerinin yanı sıra bir yandan da 

iki ayrı dosya üzerinde çalıĢmalarını sürdürür. BeĢ bölümlü tek bir 

Ģiirden oluĢan Pervaneler Kadar ile Güle Dönüş adlı dosyalarını 

                                                           
161 No dergisi aynı kiĢilerce bu defa Mayıs 2007‘de üç ayda bir yayımlanmak üzere yeniden 

yayına baĢlar ve yine dördüncü sayısında yayınına son verir.  
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tamamlar. Divane dosyasıyla 2002 Orhon Murat Arıburnu ġiir Ödülü‘nü 

alır. Katıldığı ilk ve son Ģiir ödülüdür bu. Ersin Tezcan‘ın sorularına 

verdiği yanıtta bir kez daha Ģiir anlayıĢını ve ödüllerle ilgili 

düĢüncelerini paylaĢır.
162

 Turgay Kantürk‘le birlikte tasarladıkları 

―Cumartesi‖ Ģiir dergisini yayımlaya baĢlar. PDF formatında hazırlanan 

ve internet üzerinden elektronik posta yoluyla dağıtılan dergi her ayın 

son cumartesi yayımlanmaktadır. 2005 Ocağı‘ndan itibaren 

yayımlanmaya baĢlayan ―Cumartesi ücretsizdir ve Pazar yok pazarlık da 

yok‖ sloganıyla okurlarıyla buluĢmaktadır.  

Uzun bir aradan sonra üçüncü kitabı Divane yayımlanır.
163

 

Kitapta 2000 yılına gelmeden önce tamamladığı üç dosyası bir araya 

getirilmiĢtir. ―Pervaneler Kadar‖, ―Güle DönüĢ‖ ve ―Kıyıya Ġnen Yol‖ 

kitabın dosya baĢlıklarıdır. Gültekin Emre, Yasakmeyve dergisindeki 

yazısında düĢüncelerini, "Bir Ģey anlatmayan, bir Ģey öykülemeden, 

hiçbir Ģey açıklamadan yol alan Divane'deki Ģiirleri sezeriz, oradan akıcı 

ve hakiki bir Ģiir vurgunu yiyoruz ki, o kadar olur" cümleleriyle dile 

getirir. 

ġeref Bilsel de Akatalpa‘da Divane‘ye değindiği yazısında 

Gültekin Emre‘ninkine benzer görüĢlere yer verir. “Enver Topaloğlu 
sürekli birinci tekil şahıs üzerine kurulu ifadelerle açılıyor şiire… 

Topaloğlu‟nda bir diyalog sürüp gidiyor” dedikten sonra Ģu 

değerlendirmede bulunur:  

“Topaloğlu‟nun son kitabı “Divane”yi okuduktan sonra 

şunları not ettim: Kendini tamamlamak isteyenlerin toplandığı o 
güneşli avluda, söze gelen çoğu şeyin bizden vaktiyle ayrılmış 

olan şeylere komşu olduğunu biliriz. Biliriz arzunun kesik başlar 

halinde aktığı dünya yamaçlarını. Orada çıkılacak yerden inilir 
hatıraların tozlu patikalarına. Söz yalın ise sükût derindir; bu 

derinlikten kopar harf harf bertaraf ettiklerimiz. Dîvâne: deli; 
budala, alık. Türkçe sızlanmanın kıyılarına varmak bile 

alafranga çığlıklardan daha fazla ses getirir, orada. Dünyanın 

bize giydirdiği libaslar, söz sayesinde bir kat daha perçinlenir 
üzerimize. Öyledir, şeylere hayatiyet veren, onları gündelik 

hayatımız içine düşen fiillere muhatap kılan “söz”dür. (…) 

                                                           
162 Ersin Tezcan, ―Sözcüklerle Aramda Sağlam Bir Dostluk Var‖ Gösteri Sayı: 244, Aralık 
2002. 
163 Divane, ġiirden/Digraf Yayınları, Ocak 2006. 
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Topaloğlu Türkçeyi sadece gündelik dilin havzasından derleyip 
kâğıda indirmiyor; kendimizi ifade edemediğimizi düşündüğümüz 

tamlama ve sözcük gruplarını “kendimizi ifade ettiğimizi 
düşündüğümüz” köşe başlarına, ayrılık hatlarına 

konuşlandırarak yeniden bir “tazelik” haliyle, durulukla 

tanıştırıyor.”
164

  

ÇeĢitli dergilerde Ģiir kitaplarıyla ilgili tanıtım yazıları, eleĢtirileri 

çıkan, değiĢik etkinliklere söyleĢilere katılan Enver Topaloğlu Ģiirlerini 

okuyucusuyla yayına baĢladıktan sonra ağırlıklı olarak Cumartesi‘de 

sunmayı tercih etmektedir. Ġkinci evliliğini Ocak 2002‘de karlı bir kıĢ 

günü GülĢah Hanım‘la yapan Ģair, Ġstanbul‘da yaĢamaktadır. Enver 

Topaloğlu PEN ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. 

ESERLERĠ: 

Yakamoz ve Tebessüm, E Yayınları, Ekim 1993, Ġstanbul 

Kristal Kral, Noyirmiyedi, Ekim 1997, Ġstanbul 

Divane, ġiirden/Digraf Yayınları,Ocak 2006, Ġstanbul 

Gibi Değil (Yayına Hazır),  

Orpheus‘un Liri (Yayına Hazır),  

Taç Yapraklar (Yayına Hazır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 ġeref Bilsel, Akatalpa, Haziran 2006, Sayı 78.  
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ELLERĠN OLMALI 
özlemin  

kanıyor dudaklarıma  

ezilmiĢ mor salkımı 

urganım çözülmüĢ 

ırgattan 

aĢağım yalnızlık 

koy derin 

suları 

 

Ģehir orası 

ıĢıkları uzakta 

yakamozlarla 

 

boğuĢur  

ceviz sandığım 

 

kara derin kara 

sular 

bir üstte kalır  

bir altta 

 

bir uzun gözde 

bir narin ıĢık 

oturtmuĢ kanatlarına 

bir fındık ıĢığını 

 

uzanıyorum 

konuĢmanın yasak vakti 

ellerin olmalı 

(Yarın dergisi, Ağustos 1983) 

 

TABAĞIN 

bir dilim kekeme 

bir dilim portakal 

ne söyleyeceğimi bilemiyorum 

hoĢça kal 

 

boynunu güzelleĢtiren kolye 
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dudağını dolduran kiraz 

yaĢanan kaybolmaz 

 

yaĢanan kaybolmaz 

 

bir ömrün kaç günü var 

bir salkımda kaç tane üzüm 

seni düĢümde gördüm 

daha da görürüm 

 

elma  

beni unutma 

 

öyküsüz olduğundan değil 

sessiz olduğundan ayva 

gece ve müzik devam ediyor 

sevgilin yoksa da  

vakit kurutulmuĢ çiçek 

gözyaĢı ve kayısı vakti 

ama  

henüz düĢmedim 

sallandığıma bakma 

 

yalnız ve yabancısın 

nereye gitsen viĢne 

yırtsaydın bayrağını keĢke 

yarıya indireceğine 

 

gölge rakı 

beyaz peynir ve karpuz 

sahiden yaĢıyor muyuz 

yaĢlanıyor muyuz 

 

ah bedenin ve kokun yurdumdun 

unutamıyorum kavun 

mektubunu aldım 

anıları zarfa koymuĢsun 

 

biliyorum yazı anımsatan nar 
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bende umutsuz bir çocuk 

baĢkalarının  

sinek papazı var 

 

salıncak hayalmiĢ  

yıldızlarsa uzak oldu 

hep dut 

benim zamandır  

tanıdığım tek haydut 

(Yakamoz ve Tebessüm, Ekim 1993) 

 

KÜL VE SÜKÛN 
       “baba, baba beni niye terk ettin‟‟ 

ve bir daha hiç sahip 

ve bir daha 

sonun sonu yok öyleyse 

sondan bir öncesi de yani 

ben o zaman tabutunun altında kaldım babamın 

 

o zaman annem yoktu olsa 

ama yoktu 

sevine sevine meryemin 

ilk ve son çocuğu olacaktım 

yemenisinin ıslak ucuna sardığı 

ve terk ettiği acı 

 

sonun sonu yok öyleyse sondan bir öncesi de 

yani ben bir daha hiç sahip 

 

sevgilim diyordum o zaman 

sevgilim  diyordum uzak körü olan denize 

sevgilim yoktu 

sevgilim sözü tenha bir yer oluyordu sesimde 

ben o zaman 

tabutunun altında kaldım babamın 

 

bir daha hiç 

yani bir daha hiç 

babamın tabutu 
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annem ve kucağındaki son çocuk 

sevgilim ve Meryem 

uzak körü olan deniz 

sondan bir öncesi de yok sahip 

bir öncesi de 

(Kristal Kral, Ekim 1997) 

 

GÜLÜN YABANCISI 

iyi günler 

 

parmaklarımın kuğulara tutunduğu göllerde 

sedeften bir mızıkası vardır rüzgârın 

kim bilir 

 

kurmalı bir penguen bir perĢembe mi  

oyuncak tanrının  

bembeyaz gözyaĢlarıyla yalnızca toprağı örttüğü  

anıların kalp tutulması mı yoksa 

 

sokaklarda uzayan kramp  

istemsiz yağan karın darılttığı pencere  

sözcüklerin karyolasında yırtılan  

 

çünkü niye  

baĢına buyruk çünkü 

ama olamam  

avuçlarımın sincapları dönmeden olamam  

ve açılmadan yüzümdeki istiridye  

uzak bir gezgin  

eski bir dalgıç  

tenha bir  

 

serçeler  

serçeler bile söyler 

manolyasında dutlarında direnen  

çocukluğun bahçesi  

saçlarıma karıĢan atkı  

kıvılcım gibi boynumu saran pamuk 

siyah cümle 
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Ģapkamı yitirdim sözünün üstüne astım kilidimi 

vestiyerdeki benim balerinim sözünün üstüne  

aĢksız kaba saba bir taĢ olurdum  

 

aĢksız kaba saba bir taĢ olurdum sözünün içinde  

aynaların önünden camların arkasına gide gele  

 

zar tutmasını deneyen acemi gibi 

avizede kendisiyle dövüĢen sarıĢın bir baterist  

 

iyi günler  

iyi geceler 

(Divane, Ocak 2007) 

 

OLANLAR ĠÇĠN AYRAÇ  

yeryüzüne davet edildiğinde  

hayır diyemeyenlerden biriyim  

 

nedenim yok baĢka  

ama  

ne olsun ki daha  

 

anlatmak  

bilmek kadar kolay değil  

 

kaç düğüm çözdüm  

kaç kapı kaldı açmam gereken  

 

böyle iĢte  

 

yokluğun önünde 

gölgeleri yuvarlamaktan baĢka  

ne vaat ediyor ıĢığın  

uçuruma serdiği seccade  

erkek düĢlerde kadın iĢlerdeyse 

- müzik eziyete dönüĢür  

 

erkek evde yok kadın yolcuysa  

- bisikletin pedalları dönmeye devam eder  
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erkek umutsuz kadın çiçekliyse  

- bıçak boĢluğa düĢer 

 

erkek sudan geçiyor kadın Ģarkı söylüyorsa  

- gün erken biter  

 

her günü bugün gibi yaĢarken  

yarından kim konuĢacak  

Ģu kör bıçağın karĢısında 

 

çorak dediğimde çoraktı 

 

soran bakıĢların gelgitine ĢaĢırmadım 

gökyüzünü iĢaret ettim  

bir tek yıldızın parlamadığı gecede 

 

ufka koĢan bulutlardan önce 

yazgısının koluna giren sessizliğin  

omzuna koydum baĢımı  

 

yol uzun seferi yorgun  

 

ardında fırtına toplayanların çoğalmasından  

kaygılanması gereken ben değilim  

 

iki kiĢi yeter olmazı oldurmaya  

biri imkânsız der  

öteki inat eder  

 

iki kiĢi yeter bilinmezi ele geçirmeye  

birinin öğrendiğine  

öteki tanığım der 

 

iki kiĢi yeter hayatı açıklamaya  

biri zaman olur  

öteki saat 

 

iki kiĢi yeter dili uçurmaya  

biri ağzını açar  
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öteki kalbini  

 

iki kiĢi yeter aĢkı yaratmaya  

biri yalnızlıktan sıkılır  

öteki yıldızları saymaktan  

 

iki kiĢi yeter ev kurmaya  

biri çatıyı yapar  

öteki kapıyı 

 

iki kiĢi yeter  

anıları korumaya  

biri zakkumunu kurutur  

öteki ayna tutar  

 

ne anladım biliyor musun  

kasaturasını düĢürdüğü Ģadırvanda  

çakısını arayan kendine inansın  

 

baba katilidir Ģair  

eĢiği aĢamamaktan 

baba katilidir Ģair  

iki kiĢi olamamaktan  

o kadar mı  

mumun gözyaĢları olmasa kim örter üstünü  

karamsarlığın mezarlığı yok  

beni eve götür sevgilim  

(Orpheus‘un Liri‖ Yasakmeyve, Sayı 11 ) 

 

ÖDÜL 

bir düĢ görüyorum 

aranızdan biri bir gül veriyor bana 

koklayıp sizlere sunuyor  

sizlere atıyorum onu  

havada dağılıyor kızıl yapraklar 

sözcüklerin kelebekleri uçuyor her yana  

üstüme Ģiir yağıyor  

 

ben enver topaloğlu 
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Ģair 

bu Ģehrin çocuğu  

parmağım kesilse  

bu yerin sesi 

bu yerin ıĢığı 

annemin sevinci  

annemin yası  

sızıyor kalbimden  

ben enver topaloğlu 

kendinden baĢka herkesi  

haklı çıkaran çocukluğumu bağıĢlıyorum artık 

alkıĢlayın 

geçmiĢin alacakaranlık derinliğinden değil  

burada aranızdan bakıyor gözlerime  

ben enver topaloğlu  

içinden geleni söylemek yutmaktan daha iyidir  

bazen küçük bir ayrıntı her Ģeyi dile getirebilir  

nasıl mı  

din bilgisi 

coğrafya  

ticaret hukuku dersi  

ortaokul ve lise  

bir de  

faĢizmle baĢım belaya girdi 

bu Ģehirde 

bu Ģehir dediğim 

ordu  

asduadz orti  

kimi oğul  

ocak  

kutsal ocak koymuĢ adını  

kimi sığınak  

tapınak  

 

dahası benden  

iki burun  

üç dağ  

bir kordon 

ordu 
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kotyora  

asduadz orti 

 

faĢizmi düĢman belleyen için 

nereye gitse yeryüzü aynı 

 

makinist koltuğunda  

hep aynı zalimlerin oturduğu 

gece yarısı ekspresinin geçtiği ülkede 

adını gizleyen suçunu gizliyor  

ben enver topaloğlu  

Ģair  

 

geçmiĢi ve geleceği gördüm  

sözcüklerin ruhu sızıyor kalbimden 

 

ANNEMĠN YASI  

1/ 

bana da annem söyledi  

ok yaydan çıktıktan sonra  

 

nereye 

neden  

yolun açık olsun  

giden dönmez  

diyordu annem  

2/ 

çok sonra bildim  

yeni bir ev 

baĢka bir yol 

değiĢen hayat  

değil hiçbiri  

 

evden çıktıktan sonra 

gurbet her yer  

3/ 

enver okula gitti  

bir daha dönmedi  

Kasım 2008 
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Mürsel SÖNMEZ (3 Kasım 1964-  ): 

ġair, yazar. 3 Kasım1964
165

 yılında Mesudiye‘nin Daylı 

köyünde doğdu. Yörenin tanınmıĢ ailelerinden Velicikoğlugil sülalesine 

mensuptur. Aile, uzun yıllardan beri ticaretle uğraĢır. Dedesi atla köyleri 

dolaĢarak madeni eĢya satardı. Babası Mehmet Efendi de, aynı mesleğe 

devam eder. 

1972 yılında büyük oğulları Gültekin bir orman kazası sonucu 

vefat eder. Bu, ailede derin bir iz bırakır. Baba psikolojik bir kaçıĢla 

Ġstanbul‘a yerleĢir. Burada dayanıklı tüketim malları ile mobilya ticareti 

yapar. 

  Sönmez, 1969 yılında Daylı köyünde baĢladığı eğitimine, 

Fikirtepe Ġnönü Ġlkokulu‘nda devam eder. Ülkedeki sosyal Ģiddet 

olaylarının giderek tırmanması sebebiyle ilkokuldan sonra okuyamaz. 

Bunda ağabeyinin vefatının da önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

 1974‘ten itibaren babasının yanında ticarete baĢlar. Ancak 

oldukça içine kapanık bir yapısı vardır. Okumayı çok sever. Dükkânda 

boĢ kaldığı zamanlar bulduğu her Ģeyi okur. Önceleri çizgi romanlarla 

baĢlayan bu amaçsız okumalar, Kemalettin Tuğcu, A. Nihat Asya ile 

devam eder. 

 1974 Kıbrıs BarıĢ Harekâtı bütün ülkede milliyetçilik rüzgârları 

estirir. Mürsel Sönmez de bu rüzgârdan etkilenir. Özellikle eve sürekli 

gelen Tercüman, Hergün ve Ortadoğu gazeteleri ile ailesinin dünya 

görüĢü onu milliyetçi ideolojiye yöneltir. Bu ideolojiyi yakından 

tanımak maksadıyla yeni bir okuma sürecine girer. Bu ideolojiyi içeren 

kitaplar okur. 

 DiriliĢ, Hareket, Türk Edebiyatı, Milliyet Sanat, Hürriyet 

Gösteri, Sanat Olayı gibi dergileri takip eder. Yeni bir okuma 

macerasına girer. Seyit Kutup, Ali ġeriati ve Muhammet Ġkbal gibi 

Ġslam dünyasının önde gelen fikir adamlarını okumaya baĢlar.  

1978 yılında Mavera Dergisi‘yle tanıĢır.  Bu arada Nurettin 

Topçu‘yu okumaya baĢlar. Topçu, onda derin bir tesir uyandırır. 

Milliyetçi ideoloji yerini yavaĢ yavaĢ Ġslamcılığa bırakır. ġairin Ġslamcı 

                                                           
165 Mürsel Sönmez‘le yaptığımız mülakatta bir yıl nufusa geç yazdırıldığını söyler. Buna göre, 
Sönmez‘in gerçek doğumu 1963 yılıdır. (Salih OkumuĢ, ―Mürsel Sönmez ile Özel Mülakat‖, 

Temmuz 2002). 
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bir çizgiye doğru yönelmesinde 1960‘tan sonra yapılan Ġslami 

kaynakların çevirileri ile Afganistan savaĢı ve Ġran devriminin önemli 

bir payı vardır. Özellikle Ġran devrimi Ġslam dünyasında gençler için 

Ġslami yapılanma adına yeni bir açılım getirir.  

Ġlk Ģiiri, 1976 yılında Günaydın Gazetesi‘nin sanat sayfasında 

yayımlanır. Aynı yıl Tercüman Çocuk Dergisi‘nde de bir Ģiiri 

yayımlanır. 1984 yılında da Milliyet Sanat dergisinde bir Ģiiri daha 

yayımlanır. 1988 yılında bir arkadaĢının önerisi ve yardımlarıyla 

Mavera dergisinin yöneticileriyle tanıĢır. Bundan sonra Ģiirleri burada 

yayımlanmaya baĢlar. Kendisini gizleme maksadıyla Nidai Kuloğlu 

ismini kullanır. Ayrıca, Olcay Güvenç (Kardelen), Sare Çermik, Umut 

Onaran gibi müstear isimler de kullanır.  Gizliliğinde fıtratının yanı sıra 

Melamiliğinin de etkisi olduğu kanaatindeyiz. Tasavvufa dair 

görüĢlerini ileriki yıllarda geniĢ bir söyleĢide Birdenbire adlı tasavvuf 

kültürü dergisinde ifade edecektir.  

Sönmez, 1980 yılında evlenir. Dört çocuk babasıdır.   

1982 yılında Nuri Pakdil‘in çıkardığı Edebiyat Dergisi‘yle 

tanıĢır. Bu dergi onun dünya görüĢü ile Ģiir anlayıĢına yeni pencereler 

açar.  

1984 yılında askere gider.  Burada ilk kez taĢrayı görür, kasaba 

hayatını tanır. Ancak Ġstanbul‘u daha çok sever. 

Askerden sonra edebiyat ve tasavvufa yönelir. Bu bağlamda 

eserler okur. Tasavvufta marjinal tarikatlar üzerine araĢtırmalar yapar. 

Piyasadaki örgütlenmiĢ tasavvufa karĢı çıkar. Alevilikle ilgilenir. Bu 

bağlamda klasik tarzda Ģiirler yazar. Sonradan bu Ģiirlerden bir kısmı 

Umut Onaran müstearıyla Bir Nokta dergisinde yayımlanır.
166

 Ayrıca bu 

yıllarda kitaplarına girmeyen ―Mevlana ve ġems Diyaloğu‖ adlı 

tasavvufi metinler yazar.  

Mavera kapandıktan sonra MüĢtehir Karakaya ile birlikte 

Kardelen‘i çıkarır.
167

 Ardından Nurettin Durman, Süleyman Çelik ve 

Arif Dülger‘le birlikte DüĢ Çınarı adlı dergiyi çıkarır. 2000 yılından 

itibaren de -kendi çizgisini yansıttığını söylediği- ―Bir Nokta Dergisi‖ni 

                                                           
166 Bir Nokta, S: 72, Ocak 2008/ S: 84, Ocak 2009 / S: 96, Ocak 2010.  
167 Bu dergi,  ġubat 1990‘da baĢlayarak Ocak 1993‘e kadar kesintisiz  üç yıl devam eder. Dergi 
bu yıllar içerisinde toplam 36 sayı yayımlanır.  
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çıkarır.
168

 Ayrıca 1997 yılından itibaren Selam Gazetesi‘nde haftada bir 

gün ―Dar Vakit‖ adıyla köĢe yazarlığı yapar.  

Tasavvufa karĢı olan derin ilgisi, onun 1995 yılında Ġnegöl‘de 

bir dağ baĢında Senin İçin Şiirler adlı Ģiir dosyasını yakmasına sebep 

olur.
169

 ġair, bu dosya ile birlikte, içindeki ―diğeri‖ni de yakarak adeta 

bir intihar provası yapar. ‗ondan kalan ne varsa‘ yanıp kül olurken, 

büyük bir teslimiyet ve huzur içinde geri döner.  

ġair, 1996 yılında hiçbir yerde yayınlanmamıĢ Ģiirlerini 

kitaplaĢtırarak Epigraf adıyla yayımlar. Kitap, aĢk, inanç ve intihar 

bağlamında Ģiirlerden oluĢur.  

Tütün Küfesi, bir yılda yazılan bir aĢk kitabıdır. BeĢeri aĢk ile 

ilahi aĢkın bir olduğu vurgulanır. Kitap tek Ģiirden oluĢur. Yer yer ses ve 

ritim anlamında hece tadı alınır. Ana izlek aĢktır. 

ġair, 2003 yılında da Hece ve Bir Nokta‘da yayımladığı 

Ģiirlerini Güvercin Ağacı‘nda toplar. Bu kitabın ― hayata dönüĢ Ģiirleri‖ 

olduğunu söylemektedir.  

Gazete yazılarından oluĢan iki deneme kitabı yayımlanır. Ġlki  

Dar Vakit Günleri
170

 diğeri ise Su Terazisi
171

 dir. 

ġiirin izini ısrarla süren Sönmez‘in 2004 yılında ―Külçe‖
172

 

adını verdiği kitabı yayımlanır. Bir Nokta dergisinde ilk sayısından 

itibaren yayımlanan ―Yüz Akı‖ baĢlıklı ve uzun düĢsel, ülküsel, felsefi 

ve mistik metinlerden oluĢan yazıları yüz adete tamamlanır ve aynı adla 

yayımlanır.
173

 Bu kitabın içindeki metinleri ―akaryazı‖ olarak tanımlar 

ve kitabın kapağında da bu ibare bulunur. Akaryazı diye adlandırdığı 

metinleri aynı dergide ―Sürgünce‖  baĢlığıyla sürdürmektedir.  

Ayrıca, kitaplara girmeyen ―Uzaklarda‖ adlı Ģiiri, Abdulbaki 

Kömür tarafından yeĢil pop tarzında bestelenir. KurdeĢen, Dilemma ve 

Adaçyo gibi Ģiirleri konularını gerçek hikâyelerden alırlar. 

                                                           
168 Bir Nokta, ġubat 2000 yılında yayın hayatına baĢlar. 2003 ġubatından itibaren aylık olur. 

Bir Nokta dergisi ġubat 2010 itibariyle 97. sayısına ulaĢmıĢtır.  
169 Bu dosyanın yanıĢ macerası ve sebebi ―Epigraf‖taki ―Yakmak, s.45‖ Ģiirinde mevcuttur.  
170 Mürsel Sönmez, ―Dar Vakit Günleri‖, Birey Yayınları, Ġstanbul, Mayıs 1999 (Ġkinci baskı, 

Aralık 1999). 
171 Mürsel Sönmez, Su Terazisi, Anka Yayınları, Ġstanbul, Aralık 2000. 
172 Mürsel Sönmez, Külçe, Ġlke Yayınları, Ġstanbul, 2004. 
173 Mürsel sönmez, Yüz Akı, Bir Nokta Kitaplığı, Ġstanbul, ġubat 2007 
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ġair Ġbrahim Tenekeci, Mürsel Sönmez ve Ģiirinden söz ederken 

―Mürsel Sönmez isminin yanına bir kelime yazmak icap ederse, bu 

kelime aĢk olmalıdır. Hatta aĢk edebiyatı!‖ der.
174

  

Sönmez‘in Ģiirleri daha çok cezbe, vecd ya da istiğrak 

Ģiirleridir. Tasavvufi yaĢantıdan hareketle yazıldığı intibaı 

edinilmektedir. ―Tütün Küfesi‖nde kemale ermiĢ bir kalemle karĢılaĢılır. 

Ancak bu olgunluğun yanında durmadan kaynayan bir heyecan da 

hissedilir.  Bu heyecan ―Güvercin Ağacı‖ndaki durgunlukla hal çaresini 

bulur. ġair, bu eserde kendi çizgisine kavuĢarak rahata erer.  

ġair, ―Tütün Küfesi‖nde denediği -epik denilebilecek- Ģiir 

tarzını sürdürmeye devam eder. Bir Nokta dergisinde yayımlanan 

―ÇarpılıĢlar‖ adlı Ģiir bunun bir örneğidir. Bu Ģiirde artık akıl ve ruh 

macerası resmedilmekte ve vahdet-i vücut teması belirginleĢmektedir. 

Bu arada Fethi Gemuhluoğlu ismini duyar. Bu ad ileride onun 

kaderi olacaktır. Fikri açıdan Nurettin Topçu ile Nuri Pakdil‘den son 

derece etkilenir. Sonraları ise Nuri Pakdil, sanatsal yaklaĢımı ve dünya 

görüĢü açısından ―Usta‖ olarak andığı ve çizgisini sürdürdüğü neredeyse 

yegane ―yoldaĢ‖ı ve ustası haline gelecektir. Ayrıca Pakdil, onun sanat 

ve edebiyatın dili ile insan hakikatini irdeleme ve evrensel çapta 

olumsuzluklara karĢı çağdaĢ bir duyarlık ile direnme duygusunun da 

geliĢmesine sebep olacaktır. Fethi Gemuhluoğlu‘ndan süzülen derviĢlik 

ile Nuri Pakdil‘den tevarüs eden ―dik duruĢ‖ artık olgunluk çağının 

değiĢmez üslubu haline gelir. Editörlüğünü üstlendiği Bir Nokta Dergisi 

de bir bakıma Nuri Pakdil‘in Edebiyat Dergisi‘nin iz sürcüsü gibidir. 

ġiir anlayıĢı açısından ise, Necip Fazıl ile Sezai Karakoç‘tan etkilenir. 

Özellikle N. Fazıl‘ın coĢkun söyleyiĢi onu derinden etkiler. S. 

Karakoç‘un dili ve retoriği de Ģiir anlayıĢına uygun düĢer.  

Mürsel Sönmez Ģiir için; ―AĢk gibi bir illetle malül‖ olan bir 

Ģeydir. Vahiy sülalesindendir. Esinler içerir. Ġlahi tecellinin kelam 

sıfatıyla Ģairin dilinden dökülmesidir.‖ derken, ilhama Tanrısal bir 

kavram olarak bakar ve onun vecd hali ile bir ilgisi bulunduğunu 

düĢünür. Ġlhama ve kesbe inanır. ġairi Allahın hammalı olarak görür. 

                                                           
174 M. Gazete, 24.l2.2008. 
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Onun doğuĢtan gelen bir yeteneği olduğunu ve bir ruh adamı olduğunu 

söyler.
175

  

ġiirlerinde kullanılan yoğun imgeler dikkati çeker. Bunlar daha 

çok tasavvufa ait mazmunlardır. ÇağdaĢ bir dil ve imge yapısı ve 

toplumcu bir içerikle zenginleĢmiĢ özgün bir yapı arz eder. Yer yer 

gidiĢata muhalif tavırlarla çağ ve değerleri sarsıcı bir biçimde sorgulanıp 

eleĢtirilir.  ġiirlerinde his ve fikrin yanında izlenimciliğe de önem verir. 

Ġçe doğuĢ, diğer bir ifadeyle sezgiyi kullanır. ÇağdaĢ Ģiirin imgesel 

anlatımını da, kendine mahsus serazatlığı ya da anlatı tarzını da 

kendince gerçekleĢtirir. Sanat çevrelerinin ya da eleĢtirmenlerin övgü ve 

yergilerine, itibar ve iltifatlarına aldırmaksızın bulunduğu ruh halinin, 

yani vecdin verimlerini Ģiir olarak sunar okuyucuya.  

ġekil olarak serbest vezni kullanır. Ancak dize ve ses uyumuna 

dikkat eder. Fakat ritim için özel bir gayret göstermez. Geldiği gibi 

yazar. Kendi ifadesiyle ―Rüzgâr nasıl eserse, bayrak öyle sallanır.‖ Bent, 

dörtlük ve beyit Ģekillerini kullanır. Ayrıca Ģiirlerini müsveddesiz yazan 

Ģair, noktalama iĢaretlerini de kullanmaz. 

Eserleri:  

ġiir:  

Cüzler, Key Yayınları, 1989 

Göz Aydınlığı, Denge Yayınları, 1993 

Epitaf, Monad Yayınları, 1996 

Tütün Küfesi,Ġstanbul Yayınları, 1999 

Güvercin Ağacı,Ġstanbul Yayınları, 2003 

Külçe, Ġlke Yayıncılık, 2004 

Deneme:  

Dar Vakit Günleri, Birey Yayınları, Ġstanbul, Mayıs 1999  

Su Terazisi, Anka Yayınları, Ġstanbul, Aralık 200 

Yüz Akı, Bir Nokta Kitaplığı, Ġstanbul, ġubat 2007 

Ticaret ve Hayat, Ġstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2010 

 

 

 

                                                           
175 Burada Ģairin ağzından verilen ifadeler, bizzat tarafımızdan Ģairle yapılan özel mülakattan 

alınmıĢtır. 25.06.2003, Ġstanbul. 
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ÇAKIRKEYF 
zırhımı çıkarıyorum  

korunmak yaraladı beni 

 

maviyi yakan dört yanından 

alev ben gök ben kül ben 

 

yönü her yön olan 

hiç ĢaĢmayan bir yolcuyum 

 

değil mi ki nereye gidersem sana 

nereden gidersem senden gidiyorum 

ne fark eder dikkat olmasa 

düĢman olsa zırh olmasa 

 

yaralarımdan fırlayan ıĢık 

aydınlatıyor önümü 

 

tütün koması 

ve öksürükler dıĢında iyiyim 

kendi dilimden Ģarkılar içindeyim 

   (GA, s.69) 

 

BÜYÜT ÇOCUK ELLERĠNĠ 
sana  karanlığı anlatacağım üzgünüm 

aydınlığın perdesini 

buz tutmuĢ saçaklardan sımsıcak 

damlayan kanı 

tedavülden kalkmıĢ göz pınarlarını  

üzgünüm 

 

bir bir devriliyor artık 

bağrına yaslandığımız tüm rüyalar 

alıp verdiğimiz ağır hüzün kokusu 

ve ıssız sokaklarda paçalarımıza bulaĢan 

tedirginlik prangalarımız 

yüzüm bir lidos harmanı 

gözyaĢlarım 
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tenimle Ģaklayan yağmur 

  (c, s.20) 

 

ELA 

sizin elleriniz sıcak 

sizin elleriniz bir demet güvercin 

hep bir mahremiyet  avuçlarınız 

hep bir kaçamak 

 

ellerim denizin öptüğü kayalar 

kıvrımları hüsran ve umut 

ellerim nikotin 

ellerim seğriyen deprem 

 

ağrıyla baĢıyla dünya 

erir kar gibi ellerinizde 

 

elleriniz bir demet güvercin 

geceyi yoğurmaktan 

ellerim elâ 

  (C, s.25) 

 

ELLERĠN 
―hiçbir el gönülden gizli iş yapamaz” 
                                           Mevlana 

I 

nabzı atan gül yaprağı 

nemli deliĢmen 

ellerin 

lav 

avucumdan akan 

cehennem yemiĢi 

 

sarımsı gül kara kıĢımın güneĢi 

ellerin 

belâ 

yazar 

oymak küçümen 
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II 

tüylerimi okĢa tüylerimi 

karanlık bastı çünkü 

parmak izlerimi bırak cesedime 

bakır alınlı bir ustanın 

terlerini dök 

 

bir çift muhabbet kuĢu koy uvuçlarıma 

saltanatıma sığın 

çığlıklar at içine doğru savrul 

serin suları düĢle 

içimden akan 

 

yanaĢır ellerini dağların nabzını duy 

ağart geceyi 

utançlarıma katıl 

III 

el verdin el aldın 

el açtın kuytularda 

elin ayağın buz kesildi 

 

el üstünde latif sözler  

el altında zarif ihanetler 

eli kolu bağlı kaldın 

 

elden ne gelirdi 

yürek buz kesilince 

ele avuca sığmadın 

 

elin ayağın dolaĢtı 

öylesine çıplak 

bir sevdaya sınandın 

 

el etek çekildi 

kimse kalmadı ortalıkta 

kalmadı elle tutulacak tarafın 

elini sallasan güneĢ tutulurdu 

elini uzatsan ay 

elle gelen düğün bayramdı 
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elden ne gelir 

gönülden gelmeyince 

elin koynunda kaldın 

 

el verdik el aldık 

irĢada yöneldik kurĢuni 

zakkum bir vadiye düĢtük.  

(E, s.21) 
 

ATLILAR 

atlılar sahile vardılar 

yeleleri rüzgara yaslanmıĢ atlar 

kiĢneyiĢlerini bağıĢladılar denize 

 

atlılar 

üveyik çığlığı kokan elleri üzengide 

çölü düĢlediler at üzerinde 

bir kadim öyküyü yad ettiler 

ufka saplanmıĢ gözlerinden 

yeni atlılar peydahladılar 

 

sonra dağa döndüler 

dolunay bir yalnızlığa 

serin kaynaklardan su içtiler 

bulutlar yürüdü gözlerine 

inip alaca karanlığa oturdular 

ıslak kirpikleriyle koynuna girdiler hüznün 

hasret libaslarını giyinip 

kuĢ sesleriyle harmanlandılar 

unutkanlığa sığındılar 

  (E, s.31) 

 

HAYÂL 

bir akĢamdı sessizlik lal kesildi 

gerçek inceldi de hayal kesildi 

 

buz dağları dupduru göl kesildi 

titredi hain duvar tül kesildi 
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apaydınlıktı deniz gül kesildi 

gözüne set çeken kakül kesildi 

 

sesinin ritmi Azrail kesildi 

bakıĢları gözüme mil kesildi 

 

sitem okları Ebabil kesildi 

yıkıp gitti Ġsrafil kesildi 

  (E, s.39) 

 

YAKMAK 
aynı gökyüzüydü aynı mavilik 

dağlara geldik solgun yüzlerimizle 

yücelerine çıktık 

açtık avuçlarımızla 

gül mezarını 

tutuĢturup aĢk tutanaklarını 

küle çevirdik 

sandık ki yaktık 

 

ağaçlara yaslandık 

rüzgara verdik saçlarımızı 

nefes alıp kahır verdik 

gözlerimiz kısık ufukta 

yandık eriyen saatlerle 

 

Ġnegöl‘de Oylat mevkiinde 

DağbaĢında bir yerde 

intihar provası yaptık 

içimizdeki can 

semenderdi 

ateĢler içinde akan 

ölmezdi hiçbir zaman 

böylesi yaĢayan 

 

giden 

―yak ne varsa benden kala‖ dedi 

ateĢ tersine kükredi: 

baĢka bir yerde görünür 
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burda görünmez olan 

 

dumanlar tütüyor yavrucuk 

sitem makamında 

kül daha büyük oluyor 

yakılandan 

  (E,s.45) 

 

YĠRMĠ ĠKĠ 
Ġyi ki doğdun 

Yeni gün 

Bak Ģimdi neler yapacağız 

       -bırakalım geceyi bir yana- 

Kırılmalarımızdan perde  

Sükunetlerimizden halı dokuyacak 

Ruhumuzun evine sereceğiz 

Dört duvarımızda harita olacak 

Bir bakıĢta bütünleĢtirdiğimiz 

Penceremizden atlılar gececek 

Uzak ufaklardan yakın zamanlara 

         -bırakalım dünü yarını bir yana- 

Doğmasaydın sakatlanacaktı dünya 

Her yerden yansıyan yangın 

Akacaktı sokaklardan denizlere 

         -bırakalım kahve falını bir yana- 

Doğmasaydın olmayacaktı 

Yeni gün  

doğdun oldu 

          -bırakalım iğne ucundan geçen 

           Karanlık ipliğini zamanın 

           Zamanın caıdılarına- 
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FATĠN HAZĠNEDAR (15 Mart 1965- ):  

ġair. 15 Mart 1965‘de Bolaman‘da (Fatsa) Karadenizin köklü 

sülalelerinden Hazinedar‘ların bir ferdi olarak dünyaya geldi. Ailenin 

üçüncü ve en küçük çocuğudur. Ġlhan (1956) adlı bir abisi ve Gönül 

(1958) adlı bir ablası bulunmaktadır. Babası Ali Bey manifaturacı, 

annesi Günay Hanım ise ev kadınıdır. Ayrıca aile fındıkçılıkla da 

uğraĢmaktadır.  

ġairin çocukluğu babasının manifatura dükkânındaki 

kumaĢların, denizin ve fındık bahçelerinin içinde geçer. Ġleri de yazacağı 

Ģiirlerinde deniz imgesinin bolca oluĢu Ģairin denizle büyümesinden 

kaynaklanmaktadır. Çocukluk dönemlerinde dinlediği radyo piyesleri ve 

radyo Ģarkıları iç dünyasında silinmeyecek bir yer eder. Evdeki 

sohbetler, hafta sonları Fatsa‘da gidilen sinema da o günlerden kalan 

tatlı hatıralardır. TV‘nin yaygın hale gelmesiyle bu alıĢkanlıklar da son 

bulmuĢtur. 

Ġlkokula Bolaman ilkokulunda baĢlar. Öğretmeni Fatsa‘nın eski 

belediye baĢkanı Nazmiye Komitoğlu‘dur. Nazmiye Hanım‘dan 

disiplini öğrenir. Bu sırda okuma alıĢkanlığı da geliĢmeye baĢlar. 

Okumayı çok seven Ģair, bunun aileden gelme bir alıĢkanlık olduğunu 

söyler. Buna dayanak olarak Osmanlı döneminin en yetenekli son kadın 

Ģairlerinden olan Fitnat Hanım‘ın (1842-1911) Hazinedar Ailesinin bir 

üyesi olmasını gösterir. Sülalenin büyük Ģehirlere dağılması, onun 

istediği her kitaba kolay ulaĢmasını sağlar.  

Ortaokula baĢladığı yıl, aile eğitim adına dağılır.
176

 Evde yalnız 

kalmak onda bir üzüntü yaratır. Bu yıllarında çocuk klasiklerinin hemen 

hepsini okur. Burada Orhan Veli‘nin Ģiirleriyle tanıĢır, bu Ģiirler onu çok 

etkiler. Babası Ali Bey Manifatura dükkânını kapatır. Yalnızca 

fındıkçılık ile uğraĢmaya baĢlar. Liseye baĢladığında ülkedeki siyasi 

çalkantıyı çok yakından hisseder. 12 Eylül askeri müdahalesi sonrasında 

arkadaĢlarının birçoğunun hapishanelerde bir kısmının da okulu 

bırakmak zorunda kalmıĢ olması onu oldukça etkiler. Liseyi bitirdikten 

sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliğini kazanır. 

                                                           
176 Ağabeyisi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü,  ablası da 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliğini kazanarak bu 

Ģehirlere giderler. 
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Hayallerimin Ģehri dediği Ġstanbul‘a gider. Onun için artık yeni bir 

dönem baĢlamıĢtır. 

 Bolaman‘dan ilk defa uzun süreli olarak ayrılan Hazinedar, aile 

özlemi ile baĢ etmeye çalıĢırken, Ġstanbul‘un gizemli ve müphem 

yüzüyle tanıĢır. Bu esrar onu çeker. Kendini öğrenmeye ve okumaya 

verir. Bu dönem kendi deyimiyle tam bir okuma dönemidir. Türk 

edebiyatının soluğunu yakalamaya çalıĢır. TaĢra da bulamadığı Edebiyat 

dergilerini yakından takip eder. Askerlik yıllarında bu okuma seansları 

daha da sıklaĢır.  

1989 yılında Babası Ali Beyi kaybeder. Bolaman‘a döner ve 

ailenin geçim meĢgalesine yardım eder. Fındık iĢleriyle uğraĢır. Uzaktan 

Ġstanbul onu geri çağırır ve tekrar Ġstanbul‘a dönüĢ yapar. 1991 yılında 

Lise 2 sınıfta tanıĢtığı ve ―En güzel denizim” dediği Figen Hanım ile 10 

yıl süren bir arkadaĢlıktan sonra evlenir. Iraz Su (1996) adında bir kız 

çocuğu babasıdır.  

 Ġstanbul‘a döndükten sonra Ģiir yazımları sıklaĢır. Bu Ģiirlerde 

Garip akımının etkileri görülür. 1993‘te Ģair Sunay Akın ve Akgün 

Akova ile tanıĢır. Aralarında, Ģairin ―bir sacın üçayağı‖ dediği üçlü ve 

güçlü bir arkadaĢlık kurulur. Bu arkadaĢlık hem edebi alanda hem de 

güncel hayatta devam eder.  

ġiirleri baĢta Evrensel olmak üzere Adam Sanat, Milliyet Sanat, 

DüĢlem, Poetik Us, Yeni Biçem, Mozaik, Yine HiĢt gibi dergilerde 

yayımlanır. 1995 Yılında Rıfat Ilgaz ġiir ödülünde ―AĢk-ı Salacak‖ adlı 

dosyası övgüye değer bulunur. Ġstanbul onun bilgi ve birikiminin 

yanında sanat ve edebiyat çevresini de geniĢletir. ÇeĢitli Ģairler ve 

edebiyatçılarla tanıĢır. Ayrıca çeĢitli dergi ve gazetelerde de denemeleri 

çıkar. Kendi deyimiyle fındıkkabuğu ile yola çıktığı Ģiir denizinde 

kendisine Kerempe‘den Rıfat Ilgaz feneri yol gösterir. Yanında Nazım 

Hikmet, Orhan Veli, Cemal Süreya gibi can simitleri vardır. 

 Hazinedar, 1997 yılında ticaret hayatına baĢlar. Bir süre Ģiire 

ara vermek zorunda kalır.  

 2000 yılında Aşk-ı Salacak adıyla ilk Ģiir kitabını yayımlar. 

ġiirlerinin merkezini Ġstanbul ve deniz oluĢturur. Ġstanbul, deniz, aĢk, 

vapur, gemi, asker, çocuk imgelerini çok kullanır. Hazinedar, 

Ģiirlerindeki deniz ve Ġstanbul imgesinin çokluğunu Ģöyle açıklar:  



O r d u l u  ġ a i r l e r  A n t o l o j i s i  | 241 

 

―Ben doğarken gözümü denize açtım ilk şiirleri mart 
kuşları martılar okudu kulağıma bu durumda gözlerimde hala 

deniz tuzu ceplerimde kum taneleri varken nasıl denizi 
yazmam?” 

 (…) 

―Küçüklüğüm de ailemden birçok insan sürekli İstanbul‟a 
giderlerdi, derlerdi ki, İstanbul vapuruyla gidiyoruz. İşte o 

sözler beni çok etkilerdi. Aslında denize baktığımda vapur falan 

görünmezdi, ama ben onu hep görürdüm. Bolaman 
açıklarından geçerdi dumanını havaya savurarak, ben 

İstanbul‟a gidiyorum derdi bana...”
177

 

 Gökhan Akçiçek, Kırık Sesler Sokağı isimli kitabında Volkan 

OdabaĢ‘tan bahsederken ―AĢk-ı salacak‖tan hareketle onu, ―münhasır 

acılar namzedi‖ne benzetir. 

“Aşk-ı Salacak, bir İstanbul güzellemesi… İstanbul 

anaç bir anne gibi, bağrına basıyor çocuklarını. Orada doğup 
büyümeseniz bile; şartsız kendine bağlıyor sevenlerini, İstanbul. 

Lirik bir söyleyiş, mırıldanarak, adeta gün boyu güneşli 

kırlarda gezinip gelen sözcükler gibi, konuğunuz oluyor. Ve ö 
sözcükler, karakoldan çıkarken koluna çarptığı polisten özür 

dileyen mahcup bir vatandaş gibi, inceliklerle karışıyor 

hayata…”
178

 

 Fatin Hazinedar‘da anti militarist Ģiirlere de rastlarız. Bunda 

1980 askeri müdahalenin de etkileri çoktur. Evrensel barıĢtan söz 

etmektedir. Bu yüzden de yaĢama, savaĢlarda en çok zarar gören 

çocukların gözüyle bakmaktadır 

 ġiirlerinde ironi ve kelime oyunlarına sıkça rastlanır. Duru bir 

Türkçe kullanım taraftarıdır. Kendisi Melih Cevdet Anday‘ın da dediği 

gibi Ģiirin zekâ ile yazıldığı savına katılmaktadır. ġiirlerimde gizli 

matematik var diyen Ģairin ayrıca Ģiirlerinde uyak ve iç sesler ön plana 

çıkmaktadır. 

                                                           
177 Salih OKUMUġ, ―Fatin Hazinedar Ġle Özel Mülakat‖, Aralık 2009, Ordu 
178 Gökhan Akçiçek, Kırık Sesler Sokağı, Kumdan Yazılar Yayınevi, Mart 2010 Ordu. 
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2008 yılından itibaren onu, Ģiir ve denemeleri ile tekrar yoğun 

olarak yayın hayatında görürüz. Bu dönemde Sözcükler, Mühür ve 

Cumartesi adlı edebiyat dergilerinde yazmaya baĢlar.  

Hazinedar‘ın AĢk-ı Salacak adlı yayımlanmıĢ bir Ģiir kitabı 

bulunmaktadır. Ayrıca Fasulye Sırığı (Ģiir),   Dut Lekesi (Çocuk 

ġiirleri) ve Ay Kırıntıları (Deneme)  olmak üzere üç dosyası daha 

yayıma hazırlanmaktadır. 

Eserleri: 

AĢk-ı Salacak, (ġiir ) Çınar Yay. Ġstanbul, 2000 
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AġK-I SALACAK 
Kız kulesinin aĢkı 

Günün ömrüyle orantılıdır 

Gün uzadığında 

AĢk uzayacak 

Gün kısaldığında 

AĢkı-salacaktır 

(AS, s.9) 

 

ĠP 

AĢk 

AteĢten bir elbise 

Giyildiğinde 

Ġğneli sözler söylememeli 

Sevdiğine 

Yoksa dikemez söküğünü 

Hiçbir terzi hiçbir ip 

Hiçbir iğne 

AĢk 

Üzerinde iki cambazın yürüdüğü 

Pamuk ipliği 

Ġpin pi sayısını 

Yalnızca cambazların 

Bildiği 

AĢk 

Ġpin kendisi 

Bağlandığında 

Ne at 

Ne de sevgili sever ipi 

Her an boyunda 

Çekilecek gibi 

(A.S, s.47-48) 

 

ĠSKELE 

Boğazda bir iskeleydim 

Sen Ģehir hatlarında vapur 

YaklaĢırken bana 

Hep  vurdun acımasızca 

Oysa sevgiden 
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Lastikler koymuĢtum 

Aramıza 

 

AĢıkların sandalında bir ıskarmozdum 

Sen bana bağlı bir kürektin ipin ince 

Biliyordum ki 

En ufak dalgada bile 

Denize düĢecektin 

Benden çözülünce 

 

Ġki kolunu açmıĢ bir limandım 

Sen hırçın bir denizdin fırtınalar koparan 

UysallaĢırdın her defasında 

Kollarımın arasında 

Seni aldığım zaman 

(AS, s.22-23) 

 

KALAMIġ 

Her yalnız kanaryanın bir aynası vardır 
 

KalamıĢ koyu koynuna almaz hiçbir vapuru 

Açıktan geçerler 

Oysa kadının penceresi açıktır vapurlara  

Gün boyu 

 

Kadın kendi akvaryumunda kara bir balık 

Bunca kalabalığın içinde 
 

Bir de kafesteki kanaryası 

Adı Aşk 

Her aĢk gibi kafeste 

Savurdukça dumanını vapur 

Kadının bir kez daha kanar yarası 

 

Her yalnız kadının bir kanaryası vardır 
 

Dalgalar kulaktan kulağa fısıldasa da 

Tek kaptan duymamıĢtır 

Kadının aĢkını 
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Ama vapurun düdüğünü duyan Aşk 
Binbir öter 

Bir telaĢ koĢar pencereye kadın 

O an hiçbir dalgakıran kıramaz  

Yüreğinin atıĢını 

 

Çımacı 

- AĢk nedir kaptan? 

- AĢk iki yürek arasında gidip gelen vapurdur 

Lodosta sıkı bağlanmalı iskeleye 

Yoksa alınca bordasına rüzgarı 

Kopartıp gidecektir ipini 

Bir daha da dönmez geriye 

 

Kadın bütün kapıları gibi 

Kafesin kapısını da açık bırakınca ardına kadar 

Aşk‘ta bir fırsatını bulup kaçar 

 

Günler gelip geçer 

Geçmez vapur 

Ümit azalır hüzün çoğalır 

Artık Aşk‘ta kaptan da yoktur 

Kanaryası kaçmış her kadının bir aynası vardır 

 
-  Söyle ayna aşkı kim yakalamış Kalamış‟ta 

(AS, s.13-14-15) 

 

TAHTA MASA  
Kırık olsa da bacakları 

Yine de severdim tahta masamızı 

Tıpkı ailem gibi 

Sallansa da ara sıra 

Sevgiden bir kağıt parçasını sıkıĢtırırdık 

Aksayan bacağının altına 

 

Cam masanın geldiği gün eve 

Kurt düĢtü içine tahta masanın 

Hastalığına teĢhis koydu marangoz 

Güve! 
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Kırılır diye cam masaya 

Oturmuyor hiç kimse 

Çatal kaĢık sesi yerine 

Çatık kaĢlar eksik olmuyor 

Anladım ki evlerde mutluluğu 

Tahtalar masalar sağlıyor 

 

Tavan arasına kaldırıldığı günden beri  

Unutamıyorum bir türlü 

Her akĢam annem ve babamla beraber 

Su içtiğimiz bardakların 

Tahta masada bıraktığı 

Islak çemberi 

(AS, s.37 – 38) 

 

ÜSKÜDAR 
Yorgun kanatlarını  

Uyku denizine bırakmıĢ  

Hezarfen yüzlü çocuklar  

Uyanmasın diye  

Parmak uçlarında geçer gemiler  

Üsküdar'dan  

 

YokuĢun kuĢçusu  

Dükkanında onca kuĢa rağmen  

Martıyı sevdi sadece  

Açtı bir gün kapılarını  

Tüm kafeslerin  

Bilse de karanlıkta uçamayacağını  

Martısını bekledi bütün gece  

 

Kırık diĢli çocuklar  

Fotoğraflarda diĢleri daha iyi çıksın diye  

TırmanmıĢlardı nar ağaçlarına  

Üsküdar'ın dar geldi üstüne  

Giydiği denizden elbise  

Kırık düĢlü çocuklarsa  

Bir ucu denize bakan  

Daracık sokaklardan çıktılar  
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Darağaçlarına  

 

Gözleri parıldayan kedilerdi  

Gecede yıldızlar  

Kuyruklarında  

Haylaz çocukların tenekesi  

Düdüğüyle son sözünü kekeliyor Üsküdar'ın  

Dilini kedi yemiĢ  

Bir gece bekçisi 

(AS, s.10-11) 

 

BEN 

Annem 

Güzel olayım diye değil 

Ġkizimden ayırmak için koymuĢ 

Doğururken yüzüme beni 

Önce ikizim terk etti beni 

 

GüneĢli bir günde aldım baĢımı çıktım yola 

Ben gittim o geldi 

Arkamdan ―Fatin Fatin‖ dedi 

ArkadaĢımı buldum dedim 

Yağmur yağdı 

Gölgem terk etti beni 

 

Memleketimin denizcileri derlerdi ki  

Rüzgâr en yakın arkadaĢıdır yelkenin 

Atladım fındıkkabuğundan takama açıldım denize 

Tam ortasında iken 

Hay ebeni! 

Rüzgâr terk etti beni 

 

Annem de terk edince 

Kesip attım yüzümdeki beni 

Ama 

Hiç kolay değildi atmak içimde-kini 

Seni… 

Aklım da terk etti beni 
(AĢk Kapıyı Ben Geldim, adlı yayımlanmamıĢ Ģiir dosyasından) 



248  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

FASULYE SIRIĞI 
AlıĢkındım 

“Yukarıda hava nasıl?”  gibi meteorolojik sorularınıza 

Her zaman yağmurluydu 

Sözlerinizden gelen alçak basınç nedeniyle 

... Merak ediyorsanız hala 

 

Hiçbir zaman anlayamadım 

Gözlerim ıslandığında 

Ayaklarımın da neden ıslandığını 

Yanımdan kuyruğunu titreterek uzaklaĢan 

Mahallenin uyuz itlerine rağmen 

 

Size yaranamadım 

Tüm resmi törenlerde okul bayrağını en önde taĢısam da 

Arkamdan durmaksızın trampet ve davul çaldınız 

Oysa hiç hakkınız yoktu 

Duygularıma vurmalı sazlarla 

Bir kez daha vurmaya 

 

Evet fasulye sırığı derken bana 

Haklıydınız 

Ama siz fasulyeler gibi 

Hep bana sarılarak yaĢadınız 

Cumartesi Dergisi S.45, 27.12.2008 
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Ġrfan YILDIZ BEġLĠOĞLU (18 Temmuz 1967-   ): 

Hukukçu, Ģair, yazar. 18 Temmuz 1967 yılında Ünye‘nin 

(Ordu) Cevizdere köyünde dünyaya geldi.
179

 Asıl adı Ayhan Ġrfan 

Yıldız‘dır.
180

 2009 yılında, mahkeme kararıyla, soyadını BeĢlioğlu 

olarak düzeltmiĢ, Yıldız ise ikinci ismi olmuĢtur.  

Yörenin köklü ve önemli ailelerinden BeĢlioğlu sülalesine 

mensuptur. Babası  Temel Yıldız, çiftçilikle uğraĢır. Alevi kökenlidir. 

Babasının, okuması-yazması yoktur.  Çevresinde sevilen duygusal bir 

insandır. ġair, onu hep Yunus Emre gibi hatırlar. Zaten kendi ruh ve 

duygu dünyasını oluĢturan da onun bu halidir. Annesi ġükriye 

Hanımdır. Biri kız dört erkek olmak üzere toplam beĢ kardeĢtirler. Ġrfan 

bunların en küçüğüdür.  

Ġrfan Yıldız, ilköğrenimini Cevizdere Ġlkokulu‘nda yapar. 1982 

yılında Ünye Merkez Ortaokulu‘nu, 1985 yılında da Ünye Lisesi‘ni 

bitirir. Oldukça zor Ģartlar altında geçen bu seneler, ileride Ģairin Ģiir 

hafızasında/damarında oldukça etkili olacaktır. 

1985 yılında Ġstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi‘ni kazanır. 

Kendisini birden bire yeni ve farklı bir ortamda bulur. Bu fırsatı  iyi 

değerlendirir. Gazete ve dergilerin idarehanelerine giderek ünlü  

simalarla tanıĢır.  

Üniversiteyi bitirdikten sonra bir müddet Ġstanbul‘da kalır. 

Mesleğinin yanı sıra edebiyat dergileriyle yakından ilgilenir.   

1992 yılında asker olarak Amasya‘ya gider. Askerlik 

ayları, onun için sanatsal açıdan oldukça sıkıntılı geçer. Asker dönüĢü  

evlenir (Nisan 1993). Bu evliliğinden Eren (1995) ve Erdem (2000) 

adında iki oğlu olur.  YaĢamın en değer verdiği iki kavramı, çocuklarına 

isim olarak vermiĢtir. 

Babasının isteği üzerine çok sevdiği Ġstanbul‘dan ayrılarak 

Ünye‘ye yerleĢir. Burada serbest avukatlık yapmaya baĢlar. Halen 

Ünye‘de CHP Ġl baĢkanı olan BeĢlioğlu, avukatlık mesleğini de 

sürdürmektedir. 

                                                           
179 Nufus kayıtlarına göre doğum tarihi, 01.02 1970‘dir.  
180 Ayhan ismi, nüfus kaydında yer almayan, halk arasında göbek adı tabir edilen ve yalnızca 

köy ve aile çevresinde bilinen ismidir.  
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Edebiyata ve Ģiire daha ortaokul yıllarında ilgi duyan Yıldız, bu 

yıllarda bazı ufak tefek kalem denemelerinde de bulunur. Lise yıllarında 

ise, edebiyat öğretmeni Gülay Ödüklüoğlu ile fen bilgisi öğretmeni 

ġaziment Günenç‘in yardım ve gayretleriyle ölüm, ayrılık ve yoksulluk 

üzerine Ģiirler yazar. Bilhassa Gülay Hanım‘ın teĢvikleriyle kütüphane 

koluna girerek burada arkadaĢlarıyla bir duvar gazetesi çıkarır. ġiirlerini 

burada yayımlar. O tarihten itibaren edebiyatçı olmaya karar verir. 

Kıyıda köĢede kalmıĢ kitapları okumaya baĢlar. Kitap biriktirir. Çağrı 

isimli mahalli bir gazetede Ģiirleri yayımlanır. 

1985 yılında Ġstanbul‘a gitmesiyle, bu ilk kalem denemeleri 

yerini ciddiyete ve olgunluğa bırakır. Burada özellikle dünya görüĢüne 

ve Ģiir anlayıĢına uygun gazete ve dergilerin idarehanelerine giderek 

yöneticileriyle tanıĢır. Bilhassa Sanat Olayı, Hürriyet Gösteri ve Varlık 

dergileriyle yakından ilgilenir. Attila Ġlhan ve Hilmi Yavuz‘la tanıĢıp 

dost olur; onların görüĢ ve eleĢtirilerinden faydalanır. Cumhuriyet 

Gazetesi‘ne giderek Mehmed Kemal‘le, Refik DurbaĢ‘la tanıĢır. Refik 

DurbaĢ‘a sıkça gidip eleĢtirilerini alır.  Broy dergisinden Seyit Nezir‘le 

arkadaĢlık kurar. Bu dergilerle kurduğu yakın iliĢki ileride dergici 

olmasına vesile olur. Üniversitedeki arkadaĢlarının çıkardığı ―Genç 

Hukukçular‖ dergisinde Ģiir yayımlar. 1987 yılında -ciddi manada- ilk 

Ģiiri ―Ya Cavidan Vaziyet Böyle Umumiyetle‖ adlı Ģiiri bu dergide 

yayımlanır.
181

 Ardından ―Artezyen‖ (Broy, 1987) ve ―Eksik‖ (Fanatik, 

1988) Ģiirleri yayımlanır. Bunların dıĢında; Cumhuriyet Pazar, 

Fanatik/ġiir, Türk Dili, Varlık, Hürriyet Gösteri, a/Atika,  Sonbahar, 

Ġblis, GeniĢ Zamanlar, Ġkindi Yazıları, Broy,  Erguvan, DüĢler, Göçebe 

gibi dergi ve seçkilerde Ģiir ve yazıları yayımlanır. Daha sonraki yıllarda 

ise, Islık, B‘aĢka, Uzak, Güzel Yazılar, Dize, Edebiyat ve EleĢtiri, E 

dergisi, Akatalpa, Trabzon/Ada, Mortaka, Felsefe/Yazın, Kaçak, 

Yazılıkaya, Tan Edebiyat, YKY Kitaplık, Ġtaki, Sonra Edebiyat, Yolcu, 

Kıyı, Mühür, Sincan Ġstasyonu, gibi birçok yayın organında Ģiirleri 

yayımlanır.  

1995 yılında, Ataol Behramoğlu‘nun baĢkan, Tuğrul Tanyol‘un 

genel sekreter ve Adnan Özer‘in yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde, 

Türkiye Yazarlar Sendikası‘na üye olur. 

1991 yılında arkadaĢları Adnan Özer, Osman Çakmakçı, Hasan 

Öztoprak‘la birlikte DüĢler‘i çıkarır. Derginin genel yayın yönetmenliği 

                                                           
181 Genç Hukukçular Dergisi, Nu:1/1, Mart 1987 Ġstanbul. 
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ile yazı iĢleri müdürlüğünü  üstlenir. 1995‘te, arkadaĢları Osman 

Çakmakçı, Birhan Keskin, Ġdris Özyol ve Hasan Öztoprak‘la birlikte 

Göçebe Ģiir dergisini çıkarır. Oldukça etkin olan bu dergi, Ġrfan Yıldız 

ve arkadaĢlarının, daha sonraki yıllarda Göçebe ġairleri diye 

anılmalarına yol açar. 2000 yılında ise, Kaya Demiral ile birlikte aylık 

―Uzak‖ adlı Ģiir seçkisini çıkarmaya baĢlar. Ünye‘de çıkan bu Ģiir 

seçkisi bizzat Ġrfan Yıldız tarafından tüm Türkiye‘ye dağıtılır.
182

  

2000‘li yıllardaki 80/90 KuĢağı tartıĢmalarında, 90 KuĢağı‘nın 

önemli Ģairleri arasında gösterilen Yıldız,  aynı dönemde ortaya çıkan 

Sentetik ġiir/Organik ġiir tartıĢmalarında da, organik Ģiir grubunda yer 

alır. Osman Çakmakçı, onu,  Organik ġiir yazan önemli isimler arasında 

sayar. 

ġiirleri yanında edebiyat ve sanata yönelik yazıları yayımlanır. 

SöyleĢileri okuma tadındadır. Özellikle GeniĢ Zamanlar, DüĢler, 

Göçebe, Uzak, H. Gösteri, Kaçak Yayın, Tan Edebiyat, Sincan 

Ġstasyonu gibi birçok dergi ve seçkide poetik derinliği olan denemeleri 

ve söyleĢileriyle dikkati çeker.  Aynı zamanda, Ünye‘de yaĢamaya 

baĢladığı 1992‘den bu yana; Karadeniz Gözlem, Karadeniz Postası, 

Beyaz, Hizmet, ġirin Ünye, Ünye Kent, Okuyorum, gibi yerel ve 

bölgesel gazetelerde toplumsal, kültürel ve siyasal yazılar yazar.  Halen, 

ġirin Ünye, Ünye Kent ve Okuyorum gazetelerinde köĢe yazarlığını 

sürdürmektedir. 

Yıldız, ―Göçebe‖ Ģairleriyle birlikte Türk Ģiirinde yerini alan 

ender Ģairlerden biridir.  DüĢler dergisiyle çok önemli bir çıkıĢ yapan 

Ģair, Göçebe‘yle de Ģiirinin temelini atarak Ģair kimliğinin 

kuvvetlendirir.   Türk Ģiirinde ―Göçebe ġairi‖, ―90 KuĢağı ġairi‖,  

―Organik ġair‖, ―Rüzgârın Fili‖ ve ―Uzak ġair‖ olarak ün yapar. 

ġiirleriyle ve Ģiire kattıklarıyla yeni bir Ģiir ortamının yaratılmasında, 

1980‘li yıllardan 2000‘li yıllara değin, Türk Ģiirindeki değiĢim ve 

geliĢimlerde etkin rol oynar. 1990‘ların baĢından bu yana yeni bir Ģiirin 

oluĢmasında ve yerleĢmesinde çok olumlu ve önemli katkıları olur. 

Uzun yıllar tutarlı, etkin ve kararlı yazı ve Ģiirleriyle;  Türk Ģiirinde 

kendine sağlam bir yer edinir. 

                                                           
182 Dergilerle ilgili daha geniĢ bilgi için bkz: Mehmet Can doğan, ―ġiir Dergileri‖, Hece (Türk 

ġiiri Özel Sayısı), Nu: 53-54-55, s.571-582; Budala, ―Dergilerde ġiir‖, Nu: 19, Ocak-ġubat 
2002, s.29; Metin Cengiz, ―Dergiler, ġiirler, Kitaplar‖, Varlık Kitap Eki, Nu: 2001/12 (1131), 

s. 18, Aralık 2001. 
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1991 yılında ilk Ģiir kitabı Rüzgârın Fili Yakınımdır
183

 adlı Ģiir 

kitabı yayımlanır. 1996 yılında da Çiçek Tozu Günleri
184

 adlı eseri 

çıkar.  Bir süre kitap yayımlamaya ara verir. Dokuz yıl aradan sonra 

neredeyse her yıl bir kitap yayımlar. 2005‘de Eğri Denizler/Mermer 

Avlular (Bütün Kelimeler Acı içinde); 2006‘da Şapkasız İstanbul 

Destanı; 2007‘de Kır Kıyısında Erkete Acılar  isimli kitaplarını çıkarır. 

2009‘da ise son Ģiir kitabı olan ―Meryem Ana Sessizliği‖ isimli eserini 

yayımlar.  ÇeĢitli ansiklopedi ve antolojilerde biyografi ve Ģiirleri yer 

almaktadır. 

 ―Çiçek Tozu Günleri‖; acılar, ölüm ve Ģenlik, çiçek tozu 

günleri ve güz doğdu olmak üzere toplam dört bölümden oluĢur. Her 

bölümde bir tema bütünlüğü gözlenir. Kırsal hayatı canlandıran ve 

doğayı resimleyen sözcükler yoğunluktadır. Rahat, lirik bir söyleyiĢ 

hakimdir. Bir yandan doğayla insanın kaynaĢması ele alınırken, bir 

yandan da dünyayı değiĢtirmeye çalıĢan insanın iç hesaplaĢmasının 

yansımaları görülür.
185

 ġiirinin yaban coĢkusunu ele veren gizli bir 

kaynaktan beslendiği izlenimi vardır. Halk kültürü ile yeni Ģiirin 

imgelerini birleĢtirmeye çalıĢır. Bu karmaĢa içerisinde kendisini arar. 

ArayıĢlar onu bunalımın eĢiğinde duran bir kaleme çevirir. Bu eĢikten 

doğa ile Ģiir arasındaki büyülü ve geçiĢken alanı keĢfederek kurtulmaya 

çalıĢır.
186

 Doğaya sığınan Ģair, kitabına unutulmaya yüz tutmuĢ çiçek 

adlarını koyabilecek kadar duyarlıdır. 

Doğadan aldığı imgeleri kiĢiselleĢtirerek, neredeyse kendine 

mal eder. Bunu ―Çiçek Tozu Günleri‖nde sembolist bir anlayıĢa 

indirgeyerek yapar. Bu yanıyla doğadan bir nevi kopuĢu bir tür 

yabancılaĢmayı düĢündürür. Tekil insanın duygularını yazdığını 

söyleyen Ģair, Ģiirinin en büyük silahının da doğa ve sevgi olduğunu 

ifade eder. Her Ģeyin saf ve asıl halini arar. Ancak hayatla bu kadar iç-

içe olmasına rağmen çağrıĢıma dayalı Ģiir anlayıĢı zaman zaman insanı 

zorlar. 

Ġkinci Yeni ile1980 kuĢağının kapalı Ģiir anlayıĢını benimseyen 

Yıldız, bilhassa Hilmi Yavuz, Tuğrul Tanyol ve Adnan Özer‘in tesirinde 

kalır. Ama en çok Oktay Rıfat‘tan etkilenir. ġiirlerindeki kapalılık, onun 

                                                           
183 Ġ.Yıldız, ―Rüzgarın Fili Yakınımdır‖, Ġskenderiye Kütüphanesi Yay., Ġstanbul 1991 
184 Ġ.Yıldız, ―Çiçek Tozu Günleri‖, Göçebe Yay., Ġstanbul 1996 
185 Metin celal, ―Sessiz ve Sakin Geçen Bir Yıl‖, H.Gösteri, s.17, 1996 
186 Adnan Özer, ―Çiçek Tozu Günleri‖, Radikal Ġki, Nu:20, s.30, 23 ġubat 1997. 
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arzuladığı coĢku ve heyecana ulaĢmasını engeller. Ancak yılmadan 

söylemeye devam eder. Nihayet ―Çiçek Tozu Günleri‖nde amacına 

ulaĢır. Eserde, ―Rüzgârın Fili Yakınımdır‖dan daha rahat ve lirik bir 

söyleyiĢ hakimdir. Detayda insanın kaynaĢmasının ve iç 

hesaplaĢmasının izleri görülür.
187

 Kısaca kendi dünyasıyla Ģairin bizzat 

kendisi vardır. ġair, Ģiirleriyle çizdiği manzaralar, iĢlediği gizli öyküler 

ve yeni temalarla farklı bir dünya kurar. Bu dünyada deniz, doğa, börtü-

böcek ve deniz kıyısında kurulmuĢ küçük bir kasaba vardır. Yıldız, 

kendi tahayyülünde kurduğu bu doğanın içinde yalnız bir atlı olarak 

dolaĢır. –Bu doğa biraz da çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği 

memleketidir.- Bir yandan da insan varlığını sorgular. Ġnsanın doğayla 

iliĢkisini araĢtırır. Bu evrende nerede ve nasıl durması gerektiğini 

anlamaya çalıĢır. Daima, binip gitmeye hazır bir atlı gibidir.
188

 Ġçindeki 

yaban coĢkusu özellikle ―Çiçek Tozu Günleri‖nde baĢarılı bir Ģekilde 

verilmiĢtir. Ayrıca estetik dıĢı nesneyi Ģiire sokarak ondan tat almamızı 

sağlayacak kadar baĢarılıdır.
189

 

Yıldız sanatın güçlü ve hakiki olabilmesi için ―sanat sanat 

içindir‖  görüĢünü benimser. Ancak sokaktaki insanı unutmaz. Çünkü  

sokaktaki adam ne ise, sanatçı odur. Onun hayatı da hayatın içindedir. 

Kendisini toplumcu bir Ģair olarak görmemesine rağmen –mesleğin 

verdiği alıĢkanlıktan olacak- onların sorunlarını dile getirmekten, reel 

hayatı anlatmaktan geri durmaz. Ona göre Ģairlik, ―derviĢlik hırkası gibi 

taĢıması zor bir iĢtir.‖ Bu bakımdan arı, duru bir ruh hali gerektirir. 

ġiirde ilhama inanır. Doğaçlamaya ve söylemeye çok önem verir. Doğal 

söyleyiĢi temel alır. ġiirin, yaratılan ve söylenen bir Ģey olduğunu 

düĢünür.  Ġlk gelen dizenin/bölümün büyüsünü takip eder. Onun ortaya 

koyduğu ölçüyü/düzeni takip ederek bir nevi Ģiirin genel armonisi ve 

ritmine ulaĢılır. Serbest Ģiir anlayıĢını benimseyen Ģair, Ģekil ve vezin 

olarak da hiçbir kalıba bağlı kalmaz.  

Gökhan Akçiçek, ―Kır Kıyısında Erkete Acılar‖ kitabı üzerine 

yazdığı bir yazıda Yıldız‘ı, ―sebepsiz sevmeler yorgunu‖ olarak görür. 

Kitapla ilgili olarak da Ģunları söyler: 

                                                           
187 Metin Celal, ―Sessiz ve Sakin Geçen Bir yıl‖, Hürriyet Gösteri, s.17, 1996. 
188 Metin Celal, ―ġiir Okuma Notları‖, Varlık Kitap Eki, No:1072, s.12-13, Ocak 1997. 
189 Adnan Özer, ―Açık EleĢtirmen‖, Öküz, Nu:33, ġubat 1997. 
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“İrfan‟ın şiiri, rüzgârlı bir hayatın temize çekilmiş 
önsözü. İmgesi gövdesinden neşet eden bir şiir… Anlamı 

derinleştirerek ilerliyor. Şairlik denilen o büyük payeyi 
vatandaş olmanın hazzına tercih eden soylu bir göçebe. 

Kıyısından köşesinden tutunduğumuz taşrayı yurt edinen bir 

ozan. 90‟lı yılların şiirinde öznenin sıradanlığını imleyen Yıldız, 
bu yönüyle değerlendirilmeyi, ayırt edilmeyi fazlasıyla hak 

ediyor.”
190

 

Ġkinci Yeni‘ye ilgi duyan Ģair, Mavi Hareketi‘ni ilginç bulur.  

Simgecilik ve gerçeküstücülük ile hermetik Ģiir karĢısında coĢarak, adeta 

sembol ve imgelerle dolu biraz kapalı, biraz armonik, biraz coĢkun yeni 

bir Ģiir dili kurar.  ―Bütün Kelimeler Acı Ġçinde (Eğri Denizler/Mermer 

Avlular)‖ adlı Ģiir kitabında da bu tavrını geliĢtirmeye çalıĢır. ―ġapkasız 

Ġstanbul Destanı‖ ve ―Kır Kıyısında Erkete Acılar‖da ise oldukça 

yetkinleĢtirdiği Ģiir anlayıĢını, ―Meryem Ana Sessizliği‘nde doruğa 

vardırır. Bugün, artık Türk ġiirinin sevilen, saygın, özgün, çalıĢkan, 

üretken ve coĢkun bir Ģairi olarak,  ulusal dergi ve seçkilerde Ģiirlerini, 

yazılarını yayınlamayı sürdürmektedir. 

Eserleri: 
Rüzgarın Fili Yakınımdır, Ġskenderiye Kütüphanesi Yay., 

Ġstanbul 1991 

Çiçek Tozu Günleri, Göçebe Yay., Ġstanbul 1996 

Eğri Denizler/Mermer Avlular‖ (Bütün Kelimeler Acı içinde), 

2005 

ġapkasız Ġstanbul Destanı, 2006 

Kır Kıyısında Erkete Acılar, 2007  

Meryem Ana Sessizliği, 2009  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 Gökhan Akçiçek, Kırık Sesler Sokağı, Kumdan yazılar Yayınevi, Mart 2010 Ordu. 
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HEPTEN  

eski bir anıyım zamanla 

eskidi göğümde kilimler 

tükeniyor çıraların türküsü 

esniyor dağlar da zamanla 

ahĢap evler sevdası yorar 

evler çekilir yüzlere zamanla 

                         (RFY, s.13) 

 

DIġARI 
dağın izleğine su verdiler 

odam, seni bir kıyı ağacına gömdüler 

söz orada sarı bir uzakta 

kırların ozanları köyü sevdiler 

bir ılıktır yiğidi fedaim 

göğü  göğe üfleyen kızlar 

ıĢığını yaktılar gecenin... 

dağın izleğini bir kaya avucunda buldum 

pencereler ağlıyor sel var diye 

cesetlerdi kağnıları çeken 

bizi fırtınaların  ülküsüne verdiler 

masa durmadan sessizliğiyle var 

aĢıklar sazdan uzakta inliyor 

                        (RFY, s.21) 

 

ÇIRPINAN 
Ģu kadar yıl çınlıyor yeryüzü 

bir çuval rüzgar bile değilken zaman 

kırların sakalı geldi 

kovaladık yıka yıka kendimizi  

nice duru at resmi gördüm bin 

rüzgârı  bile sevmeden 

ovuldu kaygım yıllar yılı 

ayrılamadım kendi sesimden  

gitsimdi yaralı  gemilerin cesaretiyle 

üç kaĢık deniz var ne desemdi 

içim bitince satardım bahtımı 

oradan da neresi olursa...  
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avcılar saklamaz bildiğini 

ödüllü bir sürekte kıvranırken yeryüzü   

RFY, s.25) 

 

AY GÜNEġĠN ELĠNDE...  

o kauçuk ufkunla geldim senin 

bu tuğla zaman çiçeğe de kuma  

çok gördüklerini anlat bana 

küre kendine ayırdığın renkleri!  

ben ufku hep gördüğümden anlamadım... 

kendi camın yoksa arama boĢluğu 

bir suhan bile yok bunca sudan 

kendi camın yoksa arama boĢluğu  

(sesinden kürek kemikleri yüzüne çarpıyordu 

bu cam yüzü  kaĢağıyla yırtma dedim 

tutuk tabanca gibi aksıyordu çiçeklerin ruhu 

dağın kapısındaki alagöz parlıyordu...) 

                          (RFY, s.25) 

 

YORULMUġ  ZAMAN 

      (Dil Hurufî) 

yorulur, zaman! 

soyundukça kapılarda... 

bir nal sesi gibi süzülür, 

bir serçe, bir keklik olur gözlerinde  

bağıĢlanmıĢ... bin aydınlık suda! 

ay giyindikçe açılır... 

çınlar eski zaman kıĢları, 

yaz! ilkin, kim çoğalır gölde  

bir kanadı  gök, bir kanadı deniz... 

zaman! çift koĢumlu kraliçe 

ilkyaz bozgunu yiyor atlar! 

ah!.. sayıldıkça... atlar hurufî!  

yaz! yalan kapılar açıldı. 

bir soygun kralı gibi uyudu gök. 

ne yorulan, ne yolunan, ne soyunan var! 

ah!.. ay göründükçe... güneĢ hurufî! 

                            (RFY, s.37) 
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Hey, TaĢ Berber!     
hey, taĢ berber 

gözlerim tıraĢ olmaz 

gezdirdim atlarımı 

karadeniz‘de 

  

arpa buğday baĢakları 

uzun salkımları zamanın 

traĢ olmaz 

açık deniz‘de: 

  

aĢağıda yığılmıĢ güneĢler 

heykel- traĢ 

tas- tarak 

ustura deniz 

  

ve çakıl taĢları 

aĢağıda, yaz-kıĢ 

mevsim: arızada 

  

fındık: aĢağıda 

  

dümbelek 

el 

upuzun kumsal 

cennetten cehenneme 

  

yek!tavla.. 

düĢeĢ! Ġskele… 

  

sessiz kızlar 

deniz anaları 

morcivert göz halkaları 

bağlı kayıklar, aĢağıda 

  

cim-dal, ayın- gayın aĢağıda 

lam, mim; be, te, se 

el- bilek, saat- kadran 

yel- kovan aĢağıda 
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âh, taĢ berber! 

sen beni anlamazsın 

saatin yok ki senin 

baĢına çal fenerlerini! 

(Mühür, Sayı 26, Temmuz-Ağustos 2009) 

 

Göklerin Yüzü Annem 

benim annem  

ak gelinliğin izi üstünde 

mavi beĢiğim yeni 

annemin dizi üstünde 

  

bin papatyanın gözü üstünde 

ellerim çok küçük 

annemin eli üstünde 

  

akasya salkımı 

beyaz atımızın yelesi 

babamın mezar taĢı üstünde 

  

annem seher yıldızı 

uykularımın izi üstünde 

serin sabah yellerinin 

kapıya geliĢi üstünde 

  

dalgalarda köpük 

ak çemberlerin oyası üstünde 

ay ıĢığından damla 

ellerinin büyüsü üstümde 

  

gökkuĢağını annem ördü 

gördüm yağmur arası 

güneĢ eprimelerinde 

  

benim annem ak çeĢmesi 

denizbükünalcı köyü‘nün 

  

ilkyaz aklığı bin  ağacın 

erik çiçekleri olur ya 
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al yeĢil bayırların sevinci 

bin inan temizliği olur ya göklerde 

olur ya enginlerin kızı bulutlar 

annemin yüzünde gördüm 

en beyaz ululuğunu kıĢın 

  

çınarın yaprağı düĢtüğünde 

tutan annemdi 

ak kavaklar serinlerken 

bakan annemdi 

  

annem mavi beĢiğimi sallar hâlâ 

gökler dalga dalga olurken  

akĢamlar yağarken denizin üstüne 

babamın gözüyle samanyolu‘na bakar  

(Kertenkele, Eylül-Ekim 2009) 

 

Süvari 

babam rençber ve avcı 

sarıkamıĢ‘ta süvari  

doğaya bakarak öğrenmiĢti tarihi                            

sarıkamıĢ‘tan istanbul‘a bir yolculuğu var ki  trenle 

tramvayları ve görkemiyle bir istanbul‘u var ki 

yüzyıl sürmüĢ bir yolculuğun düĢünceleri  

saçaklarında uzarken zamanın  

soğuk ve ölüm uzarken sarıkamıĢ‘ta                            

rüzgâr marangozluğunun 

göksel bavulları ki, yıldızları sığmayan   

babamla bin kez gidip geldim 

sarıkamıĢ‘tan istanbul‘a 

trenlerle tramvayların türküsünde 

yoksul gün batımlarında                         

sarıkamıĢ‘tan sonra hastaneleri tanıdım babamla                          

astım- bronĢiti, yoksulluğu, av takibini 

‗hastane önünde incir ağacı‘nı 

                             

on dört yaĢında yitirmiĢ anasını  

meleyen kuzuyu dinledim 
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inandım 

anneler tanrı‘dan parçadır  

yalan söylenmez anneye  

annemi milyon seviyorum  

babamın yüreğini de katarak üstüne 

                

serçe kanadına alarak ellerini  

kırık akĢam vakitlerinde 

bin koĢuyla giderken tenha göklere          

dağlardan kopan rüzgârın sularına 

babamın aya vuran yıldızına 

  

gözleri denizden babamın  

yüreğinden kuĢlar göçen babamın 

                           

bir kaynak suyunda kutsardı türkülerini            

yıllanmıĢ ağaçlarla, sarp kayalarla       

boyun bükerdi azalan ormanların acısıyla 

at nalları ve geyik boynuzları asardı kapıya 

                           

her ölüm duyurusunda yeniden ölüyor babam 

her baba sesiyle yeniden artıyor boĢluğu 

giderek azalan kasketli adamlar sokağında 

kasketi dolaĢıyor babamın    

(Kitaplık, Mayıs 2009) 

 

YASTIKLARI HAVALANDIRIYORDU KADIN 
beyaz yastıkları havalandırıyordu kadın 

karbeyaz, aybeyaz yastıkları 

üstünde milyar sevinçle acıyı 

boyadıkları tuval yastıkları 

  

karabüyüleri bozdukları 

ak keten yastıkları 

yedi yağmurdan su aldıkları 

ak beden yastıkları 

  

pamukluları havalandırıyordu kadın 

ak kavak pamuklarını 
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papatya parçalarını 

üstünde bin taçlı kalemle  

çizdikleri gravürleri 

  

uyuyup susadıkları 

kuru çeĢmelerden kurtuldukları 

arı pınarların yastıklarını 

kara karĢıtı yastıkları 

  

ak kıta yastıkları 

kardan kaçan yastıkları 

camda duran yastıkları 

kıtalar ötesi yastıkları 

  

pasifik kokan yastıkları 

samanyolu yastıkları 

sevgiden yarılmıĢ yastıkları 

acıyla taranmıĢ yastıkları 

  

buruk oyalı yastıkları 

tutkudan siyah beyaz yastıkları 

güldiken yastıkları 

çakırdikeni yastıkları 

  

bengisu yastıkları 

gönül bendesi yastıkları 

gül kurusu yastıkları 

güz rüzgârı yastıkları 

  

yastıkları havalandırıyordu kadın 

tanrısal bir açıklama gibi 

serendelerde türkü gibi 

ak büklerin güdüsü gibi     

(HaĢhaĢi,  Eylül 2009)     

 

Anadolu Flora 

beyaz çizgileriyle zaman birikti 

kısraklar ufka karıĢtı                                                                                                                                                              

gökler ve flora 
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deneyimsiz sözler saklayan 

denizler kuĢatmıĢ seni 

erik çiçeği kızlar 

ak sütler, ak limanlar 

bedreddinli bulutlar 

  

beĢ gölden, üç denizden 

mısır püskülü gözler, gündoğdu dudaklar 

kuĢlu tenlerine bakarken kayaların 

  

bu yazma, derelerinden akan 

bu yaĢmak, acılarından derme 

bu ağıtlar, çınarlar büyüten 

bakıyor, karac‘oğlan bulutlara 

  

kıyılarından geçen yarenlerin 

toplanmıĢ mektuplarda, kurumuĢ evlerde 

kırlangıçlarla göçen yürek 

göğün ak tenlerinde 

  

sonsuz ve tensiz öten kuĢlar! 

duyuyor musunuz? 

kalmadı eski değirmenlerden eser 

leyla‘sız, mecnun‘suz robot çağında 

bu oya                                                                                 

bu iĢleme 

bu çember kenarı 

sessiz evreni insanlığın 

gülümsüyor yengeç düĢüren bulutlara 

  

dünya‘nın kartal yuvası 

atmaca‘ların, doğan‘ların yükseği 

yerde yatan bir kopuz gibi 

durma sessiz, turna‘ların durmazken 

saçaklarından saçaklarına  

varır mı âĢığın sesi 

sen, yalnızlığın en büyük anıtı 

gökçe yurdu pir sultan‘ın, 

yere yatmıĢ buğday baĢağı  
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koca yunus‘un sakladığı Ģiir 

üç deniz‘in oğlu 

ezik papatyaların yazısı 

kayıp ceylan derileri ve aĢkın tahtı sende 
(Sincan Ġstasyonu‘nda/Meryem Ana Sessizliği 1. Bölüm)                   
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Özcan ÜNLÜ (10 Eylül 1968- ): 

Gazeteci, Ģair, yazar. 1968 yılında Ordu merkeze bağlı 

Gökömer Köyü‘nde doğdu. Sarıkoçoğulları sülalesine mensuptur. Aile 

büyüklerinin Malatya civarından bu bölgeye geldikleri rivayet edilir. 

Dedesi Aziz Efendi, kalaycılık, hayvancılık ve yaylacılık 

yaparak geçimini sağlar. Kalaycılık aile mesleği olarak öne çıkar. Aziz 

Efendi iki evlilik yapar. Ünlü‘nün babası Ahmet, Aziz Efendi‘nin ilk 

evliliğinden olan çocuğudur.
191

 Dede, 1968 yılında Özcan Ünlü henüz 

bir yaĢına bile basmadan siroz hastalığından hayatını kaybeder. 

 Babası Ahmet Ünlü, genç yaĢtan itibaren sobacılık yapar. 

Babası gibi iki evlilik yapar. Ġlk evliliği çok kısa ve talihsiz biçimde 

sona erer. Halası Yüksel‘in yardımlarıyla köylüsü Emine Hanım‘la 

ikinci evliliğini yapar.
192

 Bu evlilikten Orhan (1963), Tuncay (1965), 

Özcan (1968), Tezcan (1972) ve Fatmagül (1976) isimli çocukları olur.  

Aile bir süre köyde zor Ģartlar altında yaĢar. Dede ve öz 

babaannenin ölümünden sonra aile içindeki huzursuzluklar derinleĢir. 

Çatı katındaki bir göz odaya mahkûm olurlar. Çocuklar büyüdükçe 

problemler artar. Büyük oğul Orhan, ilkokulu bitirir bitirmez Ġstanbul‘da 

yaĢayan amcası Sebahattin‘e emanet edilerek aileden koparılır. Orhan 

burada bir tamirhanede iĢe baĢlar. Tuncay ve diğer çocuklar hayatlarını 

Ordu merkez ve köy olmak üzere iki arada bir derede geçirirler.  

Almanya‘da yaĢayan amcası Selahattin bu duruma müdahale 

eder. Onun yardımlarıyla baba ocağının hemen yanı baĢına tek katlı, 

çatısına naylon branda örtülen küçük bir ev yapılır. BaĢını sokacak bir 

eve sahip olan baba Ahmet, evin hemen ardına kendine ait bir ‗körük‘ 

yapar. Burada geceleri dirsek, boru ve soba tamiri yapar. Gündüzleri de 

köyde tarla ve bahçe iĢleri yaparak geçimini kazanır. Artık aile için 

yepyeni bir dönem baĢlamıĢtır.  

Özcan, ilk ve ortaokulu köyünde tamamlar. Zor Ģartlar altında 

eğitimini sürdürür. Maddi imkânsızlıklar kendini geliĢtirmesine engel 

                                                           
191 Ġki evlilikten doğan çocuklar arasında ciddi problemler yaĢanır. Ahmet diğer çocuklardan 

(Selahattin, Sebahattin, Alaettin ve Yüksel) her zaman ayrı tutulur. Hatta evlenmesi, geçimi ve 

çocukların yetiĢtirilmesinde dahi  bu problemler etkili olur. 
192 Ahmet Bey‘in Emine Hanım‘la evlilikleri oldukça zor ve sıkıntılı olur. Köyün ileri 

gelenlerinin devreye girmesine rağmen evlenmelerine izin verilmez. Ahmet‘i çok seven ve her 
zaman yanında olan hala Yüksel, 1960‘ın bir bahar gecesinde misafirliğe gittiği komĢu evinde 

Emine‘yi kandırarak kaçırmayı baĢarır.  
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olur. Bölgede açılan yatılı okulu kazanmasına rağmen gidemez. Daha bu 

dönemlerde okuma yazmaya merakı vardır. Türkü söyler, resim çizer, 

eline geçen resimli kitapları büyük bir hayranlıkla inceler. Demirciler 

ÇarĢısı Cinayeti, Kaplumbağalar, Vadideki Zambak, Suç ve Ceza gibi 

romanlar ile Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Aziz Nesin, Halide 

Edip Adıvar, Oktay Rifat‘ı okur. Öğretmeni bu parlak talebesinin 

elinden tutar. Evindeki kitaplığını ona açar. Kitapların büyülü dünyasını 

keĢfettikçe bilgiye hayranlığı artar. Ancak Ģiiri daha çok sevdiğini 

hisseder.  

AĢık Veysel‘i tanır. Onu çok sever. ġiirlerini bir çırpıda okur. 

Hatta onun gibi saz çalmak ister. Beceremez ancak sazı aklından 

çıkaramaz. Sonraki yıllarda saz çalmayı kendi kendine öğrenecektir.
193

 

ġiire merakı ortaokul sıralarında Türkçe öğretmeni Sevim 

Hanım tarafından keĢfedilir. Öğretmeninin yönlendirmesiyle yeni bir 

yola girer. Bol bol okuyup yazmaya baĢlar. Yazdığı Ģiirleri köyün 

imamının desteğiyle Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘nın Hakses ve Diyanet 

Çocuk dergilerine gönderir. Köyün imamıyla kurduğu iyi iliĢkiler 

sayesinde kısa sürede Kur‘an-ı Kerim okumayı öğrenmesine vesile olur. 

ġiirleri ise sözü edilen dergilerde yayımlanmaya baĢlar. 

12 Eylül 1980, bütün Türkiye‘de olduğu gibi Özcan‘ın 

hayatında da dönüm noktasıdır. Birçok tramvayı birlikte yaĢar.
194

 

Ortaokul son sınıfta iken yatılı devlet okulu sınavlarına 

müracaat eder. Ġstanbul‘da Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi‘ni kazanır. 

Bu okul, Özcan‘a elektronik ve haberleĢme, Mors Alfabesi ile gemicilik 

kurallarından çok edebiyatın sihirli alanına girme fırsatı sunar. Edebiyat 

öğretmeni –aynı zamanda Hürriyet Gösteri gibi dergilerde öyküleri 

yayınlanan- Necdet Batum vasıtasıyla Varlık dergisi ile münasebet 

                                                           
193 Amcasının oğlu Hacıali, bir gün, küçük bir sazla köye çıkagelir. Almanya‘dan hastalığı 

nedeniyle kesin dönüĢ yapmıĢtır ve iyi saz çalan birinden saz çalmayı öğrenmek istemektedir. 

Ancak bu konuda yeterli isteği yoktur. Özcan, öğle tatillerinde amcasının evinde alır soluğu ve 
duvarda asılı duran sazı alıp kendi kendine öğrenmeye çalıĢır, hızla öğrenir. Okulun 23 Ekim, 

23 Nisan ve 19 Mayıs törenlerinde halk oyunları ekibine ‗Erzurum Barı‘nı çalacak kadar 

öğrenir. Okulda, Trabzonlu Gazi müdürün de desteğiyle saz çalmayı pekiĢtirir. 
194 O tarihlerde, Ordu Ġmam Hatip‘te okuyan bir akrabası köydeki evlerinin bahçesinde kendini 

ağaca asıp intihar eder. Özcan‘ın yaĢadığı ilk ve büyük travma bu olmuĢtur. Ardından silah 

kaçakçılığı gerekçesiyle jandarmalar tarafından sık sık basılan ev, Tommiks, Teksas, Mandrake 
gibi kitapların bile sakıncalı diyerek toplandığı, Gorki‘nin ‗Ana‘sı yüzünden ifade verdiği 

günler baĢlar. 
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kurar. Burada Cengiz Gündoğdu, Enver Ercan ve Atilla Birkiye ile 

tanıĢır. 

Okulda arkadaĢlarıyla birlikte ‗ÇağrıĢım‘ adlı bir dergi çıkarır. 

Enstrüman çalan arkadaĢları ile küçük bir okul orkestrası kurar. Bu 

orkestra ile diğer okullarda konserler verir. Konservatuar sınavlarına 

girer. Önce Ankara Bilkent, ardından Marmara Üniversiteleri‘nde müzik 

eğitimi almak için özel derslere devam eder. Parla ġenol‘un babası 

Armağan ġenol‘un Laleli‘deki küçük ev stüdyosunda müzik dersleri 

alır. Hatta 1980‘lerin moda arabesk akımına kapılıp bir albüm çalıĢması 

yapmıĢsa da ekonomik sebeplerle çalıĢma yarım kalır.  

Hafta sonları uzun yürüyüĢlerle Ġstanbul‘u tanımaya çalıĢır. Sık 

sık Cağaloğlu‘na çıkıp, matbaa camlarının ardından içeride olup 

bitenleri izler. YokuĢun baĢında oturup sadece fotoğraflarını gördüğü 

yazarlar ve Ģairlerle rastlaĢmak için dua eder. Kendini hızla edebiyat 

dergilerinin tam ortasında bulur. Broy, Sanat Dünyamız, Varlık, 

Mavera, Yarın dergilerini büyük bir merakla beklemeye baĢlar. Güngör 

Gençay‘ın sosyalist edebiyat dergisi Gerçek Sanat‘ta Ģiir ve kara kalem 

desenleri yayımlanmaya baĢlar. Yazmak ve okumak hayatının 

vazgeçilmezi olur. O yıllarda Sait Faik‘in ‗Yazmasam çıldıracaktım‘ 

sözünü anayasası haline getirir. MüthiĢ bir okuma açlığı içindedir. 

Edebiyatçıların toplantılarını takibe baĢlar, Ģiirleri ve kavram 

tartıĢmalarını küçük defterine not eder. 

Bir gün Cağaloğlu‘nda dolaĢırken rastgele girdiği Üretmen 

Han‘da Osman Bostan isimli biriyle tanıĢır. Kitapçı vitrinlerini seyreden 

Özcan‘ı bir süre izleyen Bostan, ona adını, ne iĢ yaptığını sorar. Sonra 

―BirleĢik Kitap Dağıtım‖ diye bir yere götürür. Onbinlerce kitap 

arasında dolaĢarak kucağına doldurduğu kitaplarla çıkagelir. Aralarında 

Ali ġeriati, Nazım Hikmet, Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, 

Cemal Süreya, Edip Cansever, Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt‘ın 

eserlerinin de olduğu onlarca kitabı bir koliye koyup Özcan‘a uzatır: 

―Bunlar senin.‖ der. ―Yazabilmek için okuman gerekir.‖ diyerek de 

tembih eder, ardından da ne zaman isterse buraya gelebileceğini söyler. 

Her Ģey bir anda değiĢmiĢtir. Kitap dergisi çevresinde toplanan 

Ali Bulaç, Ġbrahim Sadri, Ali Kemal Temizer gibi isimlerle tanıĢır. 

Modern Türk Ģiirinin mihenk taĢlarından Cahit Zarifoğlu‘nu ve Mavera 

dergisini kendisine yakın hisseder. Eski sayılarını da edinip okumaya 

baĢlar. Zarifoğlu‘ndan büyük destek görür. 
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Bukowski, Edgar Allan Poe, Goethe, ġeyh Galib, Cahit Sıtkı 

Tarancı, Edip Cansever, Turgut Uyar, Cahit Zarifoğlu, Cemal Süreya, 

Asaf Halet Çelebi, Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın çokça etkisinde kalır. 

Uzun Ģiirler yazar. 

ġiir dıĢında nesirle de ilgilenmeye baĢlar. Ahmet Kabaklı, 

Sevinç Çokum, BeĢir Ayvazoğlu, Tarık Buğra onda baĢka bir damar 

açar. Mavera‘da hikâye ve Ģiirleri yayınlanır. Ardından Türk Edebiyatı 

Dergisi‘ne geçer. Hece, Kalem ve Onur, Kum Yazıları, kurucusu da 

olduğu Kültür Dünyası ile Kardelen, DüĢ Çınarı, Endülüs, Yansımalar, 

Yolcu, Bir Nokta, Ay Vakti, Bizim Külliye, Mor Taka gibi çok sayıda 

dergide yazı ve Ģiirleri yayımlanır. 

Bu arada gazeteciliğe baĢlar. Tercüman‘ın son demlerine 

yetiĢir. Oğuz Aral‘ın, Günaydın‘ın binasında çıkardığı Gırgır ve Fırt 

dergilerine takılır. KuruluĢundan bir yıl sonra Zaman Gazetesi‘ne geçer. 

Bir süre Türkiye Gazetesi‘nde çalıĢır, burada kültür sanat gazeteciliği 

konusunda uzmanlaĢır. ÇalıĢtığı gazetelerde kültür, sanat ve edebiyat 

eksenli yazılar kaleme alır. Bir dönem AK Parti‘de basın danıĢmanlığı, 

Bugün Gazetesi ve Yeni ġafak gazetelerinde yazı iĢleri müdürlüğü de 

yapan Ünlü, geçimini gazetecilikten sağlamakla birlikte son yıllarda 

seyrek de olsa dergilere yazı da göndermektedir.  

1987‘de Mustafa Kutlu ve Ġsmail Kara‘nın da mesailerini 

sürdürdükleri Dergâh Yayınları‘nda çalıĢmaya baĢlar. Ġstanbul Postası 

isimli bir gazeteyi çıkarır. Ahmet HaĢim kitaplarının hazırlanmasına 

katkı sağlar; Zeynep Kerman ve Ġnci Enginün‘le bu kitapların 

hazırlanmasında etkin olarak çalıĢır. Dergâh Dergisi‘nin kuruluĢunda 

yer alır ancak dergiye ürün vermez. 

1991 yılında Dergâh Yayınevi‘nin muhasebe servisinde çalıĢan 

Çiğdem (Çakır) ile evlenir. Bu evlilikten Özlem (1994) ve Sudem 

(2000) adlı çocukları dünyaya gelir. 

Ünlü, Ģiirlerinde daha çok hüzün ve hüznün kuĢattığı bir üslup 

kullanır. GözyaĢı, yokluk, yoksunluk, terk ediĢ, terk ediliĢ, yalnızlık, 

ölüm, anne, aĢk temaları yoğundur. ‗ġair çağından sorumludur.‘ 

düsturunca zaman zaman Çeçenistan, Bosna ve Filistin meseleleri ile 

ilgili Ģiirler de kaleme alır. Yazılarında da keskin biçimde insan acıları 

üzerinden dünya kurmaya ve dünyasını kurtarmaya çalıĢanlarla didiĢir. 
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GözyaĢı ve hüzün onun yoldaĢıdır. Doğu, ona göre gözyaĢı 

demektir ve Ģairlerin sustuğu gün gerçek kıyametin kopacağına inanır. 

Bütün insanları ‗ilahi delta‘nın bir kolu olarak görür, ―damlayı kavuĢtur 

denize, denizi okyanusa/ beni de bahtımın pırıltısına efendim‖ derken, 

bu deltaların buluĢma noktası olan büyük okyanusa dikkati çeker. 

AĢkın aĢkınlığının peĢindedir. ‗Hüzn ü AĢk‘ derken hüzün ile 

aĢkın, ‗Teslimiyet‘ derken teslim olma halinin fotoğrafını çeker. Ġnsanın 

biricikliğinden söz eder, ‗günahlar ve sevaplar‘ın Allah katındaki 

bireyselliğine inanır; kendi doğrusuna saygı duyan ve konuĢup gülerken 

yüzü hala kızaran insanların varlığına inanarak yeryüzü kurtuluĢuna 

iliĢkin çözümlemeler yapar ve sunar. Ġstanbul‘u ve onunla birlikte kadim 

kültürü tutku derecesinde sever. Sokakları, sebilleri, çeĢmeleri gezmeyi 

ve görmeyi, onlara hayran olmayı dert edinir. ―Doldurdum Bardağıma 

Bütün Ġstanbulları‖ isimli uzun Ģiiriyle yüzyılların medeniyet kentine 

saygınlığını yineler. 

AĢkı insanlığın yitiği olarak görür; sol göğsünün altında yatan 

kalbin tıpkı bir kundalini gibi günün birinde uyanacağına –uyanması 

gerektiğine- inanır. Kaybetmekten korkar, çocuksu bir heyecanla 

hayatın duvarlarını tuvale çevirip renkleri hayatın ritmine göre yeniden 

yorumlar. Kalabalıktan, sesten, insan teninin yoruculuğundan bunalan 

bir yeni zaman derviĢi gibi yaĢamak ister. Teknoloji ĢaĢkınıdır. ġiirlerini 

kurĢun kalemle yazmayı sürdürür ve kurĢunkalemin bağıĢlayıcılığına 

sığınır. 

Çiçeklerin mucize olduğunu düĢünür ve bir orkideye bakarken 

yeniden iman eder. Gazali‘ye ve Küçük Prens‘e düĢkünlüğü, Ģiirlerinin 

ana izleğinde yol göstericidir. Merak ve Ģüpheyle bakarken en büyük 

zaafı güvensizliğe çok yüz verir; öte yandan Küçük Prens gibi dünyayı 

baĢtan sona adım adım dolaĢmak ister. 

Coğrafyasının acıları kalbini yorar, acıtır. Ġçine olduğu kadar 

dıĢına ağlamayı da becerebilir. ‗Yoksa içim yanardağ‘ diyerek bütün 

zalimlere karĢı tek yumruk olunmasını ister, ‗çok bi ağladım evet çok‘ 

derken de insanlığın ortak acılarına gözyaĢı dökülmesi gerektiğini 

vurgular. 

‗Seni seviyorum‘, onun Ģiirlerinde etten kemikten oluĢmuĢ bir 

ünlem değildir sadece; sevmenin kutsallığını en yalın haliyle anlatan bir 

tamlamadır. Sevmeye meyilli kalplerin önüne set çekmeye çalıĢanlara 
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öfke doludur. Yeryüzündeki bütün acıların temelinde sevgisizliğin 

yattığını düĢünür ve ‗aĢk gelicek, cümle dertler bitecek‘ sözü mucibince, 

insanoğlunun en büyük acılarının aĢkla sona ereceğine inanır, 

inanılmasını ister. 

Kitap ve okumak, verdiği yüzlerce seminerin ana omurgasıdır. 

Kitabî bir medeniyetin çocukları olarak bugünü ve yarını ancak kitapla 

ihya edebileceğimizi düĢünür. 

Yazmak en büyük tutkusudur. ġiirlerinin yanında hikâye ve 

romanları da vardır. Romanlarında aĢkı anlatır; aĢkın tüm hallerini 

taĢıyan çocuğu anlatır. Çocuktan yola çıkarak yeryüzü çocuklarının 

trajedisini kaleme alır. 

Sözü eğip bükmeden söyler, dilin bütün imkânlarından 

yararlanır ve günlük konuĢma diline girmiĢ olan birçok kelimeyi Ģiirine 

yakıĢtırmayı bilir. Denemeleri, romanları ve diğer yazılarının da 

Ģiirselliğine önem verir. Üslubunu kalıplara sokmaz, her metnine bir 

farkındalık ve yenidenlik katmayı sever. Sözün yapısıyla oynamayı çok 

sevmez. Kelimelerin doğal olmasına önem verir. Fakat eserinin 

yapısıyla ĢaĢırtmayı sever. Ġlhan Berk‘in, ―ġiir, hayatın bir ucundan tutar 

ama hayatı değiĢtirmez.‖ sözünün gücüne inanır. O yüzden Ģiire olan 

sadakatini bozmadan farklı alanlarda yazmaya çalıĢır. 

Eserleri: 

ġiir Kitapları:  

Benden Önce, AĢk Olur, Korkuya Türkü, AĢk Bu Kadar 

YakıĢmamıĢtı Bana, Teslimiyet, AteĢ Güzeli, Her ġey Birden Bire.  

Romanları:  

AĢk Günlüğü, Baba Anneme Bağırma. 

Denemeleri:  

Besbelli Yalnızlık, Aynaya Bakınca Söylenen, Ġstanbul AĢkı, 

Öğütler Kitabı. 
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ÇERKESVORED 
1. 

Kazaska'da örneğin, 

ġimâl rüzgârlarına yüzünü dönüp, 

Bir ağıt tutturmak istersin. 

Ses geçmez dağlara söylersin türkünü, yalnız... 

2. 

Birbirini tamamlayan acı ve tatlı Ģeyler 

Ve düĢü gerçeğe çeviren ıĢıklarla girersin 

Çerkes duruĢunla, 

BakıĢlarına yurdunun... 

3. 

ġımka'da örneğin, 

Hiçbir kalpte olmayan sürgün sevdalar yaĢanır. 

Senin yurdundan gelir bu mızıka sesleri, 

Bilmezsin, gizli bir sesle severim seni... 

4. 

Vatanı bir düĢ bahçesi olarak gören 

Bebek ninnilerini duyuyor musun? 

5. 

Yamçılarına sarılmıĢ 

Dünyanın bütün dağlarına meydan okuyan 

Sensin.. 

Senin esrik ruhundaki Çerkes türküsü: 

―Adiyıuh Yi Ğibze‖ 

6. 

Kendi gurbetinin içinde bir beni büyüt, 

Sende kalsın Ģakağımdaki Kafkas ağrısı. 

Ayaz zulümlerle geldiğimde kapına, 

Ezikliğime beyaz parmaklarını sür. 

7. 

Yedi kere üfledim hayaline Çerkes kızı!.. 

Yedi kere yuttum bütün sözcüklerimi. 

Yedi kere uyudum ismini ve yedi kere, 

ġizofren dolunaylar belirdi Ģiirlerimde... 

Gün yağarken al al olmuĢ yanaklarına 

Kafkas dağlarına hüzün düĢer, bana sızı! 
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8. 

Gecenin içinde bir Adige sureti; 

Sürgünlerle büyüyen kinine sarılmıĢ, 

Yatıyordu dizelerimin üstünde, 

Zarif bir gülümseme belirmiĢti yüzünde 

Gözünde, öz yurdunun haritası... 

9. 

Seni seninle anlatırım; 

Hem de en güzel yanlarınla... 

Gizli bir dille konuĢurum adını. 

Damarlarımdan seni özlemek geçer. 

Beyaz bir mendil sallarsın düĢlerimde 

Sular gibi coĢar gözbebeklerin. 

Uykuları sürgüne gönderirim sen yitme diye... 

BaĢka yüreklere sığmayan bir türkü taĢırım dilimde: 

"Çerkes kızı, çerkes kızı 

Sen allar giy ben kırmızı" 

10. 

Elbrus'ta örneğin, 

Yüz çevirdim ayrılıktan... 

Gençliğimi bitirdim dudağımda örselenmiĢ bir acıyla 

Bilemezdim sana çıkan yollar gelecek 

Ve beyazlar içinde bırakacaktı beni... 

11. 

ġimdi bir isyan duruĢması 

gibi sokuluyorum kendime: 

Kan gibi atlasıma akan 

griye boyanmıĢ bütün renklerde, 

sen varsın; sessizliği seven yanınla. 

Söyle bana: Kelimeler tamamlayabilir mi 

bendeki sen ürkekliğini? Senin yanında 

Ģahlanan atlara mı döner kalbim? 

Küskünüm birçok yerimden; çünkü 

dokuz yaĢında babasını kaybetmiĢ taĢralı 

bir çocuk gibi bırakıyorsun beni... 

12. 

Dilimin tüm ağırlığıyla sığınıyorum sana, 

Bütün gemilerimi limanlarına çekiyorum. 

BaĢka dağlardan esen rüzgârlara kapım kilitli 
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Ölüm korkaklığını bile attım üzerimden. 

Bir atmaca gibi kurgulanıyorum yalanlara karĢı 

En çok senin için kesiyorum sabır denen taĢı. 

Sulak bir çöl ortasında buldum Kafkas yüzünü 

Sanki o zaman bildim katlandığım ince hüznü. 

Kazaska'da örneğin ya da ġimka'da 

Bir madenci lâmbasıyla sürüyorum izini... 

Mürekkebimi sula, ben geldim Çerkes kızı 

Ayrılıkla sınama sensiz soğuk yanlarımı... 

 

GÖÇ ZAMANI 
Göç zamanı gelmiĢtir, topla bütün sesleri 

Bana dair ne varsa, sır gibi sakladığın 

Ruhundaki kuĢkuyu, korkuyu uykularda 

Büyütüp, beslediğin ağladığın dünleri... 

 

Bir ankadan giydiğin gölgeni yanına al 

Ucuz çarĢılarında gezin ülkemin... 

 

Adını sarmaĢık koy veya beyaz bir rüya 

Gitmeye hazırlanan güneĢe vur kendini 

Ölgün ıĢıklarla dön, yağarken Ģehre hüzün 

Çatık kaĢlı rüzgarla, savrul coĢkun çığ gibi... 

 

Göç zamanı gelmiĢtir, topla bütün sesleri 

Bana dair ne varsa, boĢlukta bıraktığın... 

 

PROVA 

Ve kim bilir bir gün 

Bir sabah 

KuĢlarla konup pencerenin pervazına 

Trapeni ve Piruze nineyi 

KonuĢacağız ağır ağır 

 

Sen omzunda oyalı leçaki 

Ve dudağına sürdüğün 

Bembeyaz kelimelerle 

Göğsünü dayayarak 

Borçka teraslarına 
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Mavi mavi süsleyeceksin göğü 

 

ġakayıklar ve daha neler neler 

Geçip gidecek duldasından yatağının 

Ġri bir kum tanesi gibi düĢeceğim avcuna 

Ġçli içli seveceksin sessizliğimi 

 

Belki de al giymiĢ gözlerinde 

Gelincik tarlasına dönmüĢ sabahı 

Salacaksın 

Bozkırın kül rengi sahanlığına 

Öylece bakacaksın 

Gidenlerin ardından 

 

Ve kim bilir o sabah 

Yani günün kör vaktinde 

Sana adanmıĢ bu Ģiiri mırıldanarak 

Unutacaksın kalbinin yarasını… 

 

YALNIZLIK 

Rüyalara vurulan kelepçe, ah o cinnet düğümleri 

Yalnızlığın aynasında dalgalanan tülden minyatür 

SönmüĢ çerağ, taflan saçlı çocuk ve eriyen ufuk 

Kekremsi gülüĢler bırakan kiraz vakti akĢamlara...  

 

Bir yanım can çekiĢen zaman ve efsunlu gece 

Karanlık suçlar sokağında bilmeceler masalsız 

Mermer yataklarda nabzı tutulan ıĢıltılı hüzün 

Ġncinen uzaklıklar, gelmeyen yarın ve dudakta sızı...  

 

ġehrin bütün kollarında gidiĢlerin buruk tadı 

Tunç sabırlar, deli çıbanlar, muhacir tebessümler 

BozulmamıĢ uykularda patlayan sadece yalnızlıklar 

Ve tül ve alev ve en serin yerinde sönen güneĢ...  

 

Uzak Ģehirlerden el sallayan sadece ıssız rüzgar 

Saçını tarayan dalga yalnız, yağmalanan gülüĢler 

Efsunlu karanlıklar, ince hüzünler ve yorgun yürekler 

Yalnızlığın aynasında düğümü sırlı, muhteĢem tezhib...  



274  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

Çöz sırların düğümünü, aĢkın izi kalsın dudakta 

Yorgun düĢsün yalnızlık, aksın yüreğindeki yaldızlar... 

 

HÜZN Ü AġK 
Gün boyu yürü. ÂteĢ denizini geç 

Nabzını tut çöldeki dalgaların... 

Sükûtun sesinde ferahfezâ. Mercan. 

Parıltalarda savaĢçı ve cesur 

Yetim çoban yıldızı âyinleri... 

 

AĢkâr. GümüĢ renkli ırmakları geç. 

Çin Bahçesi‘ni. Zâtüssüver‘i. HüĢrübâ‘yı 

Bin baĢlı ejderi. Karanlık kuyuları, 

Masal Sarayı‘nın isli çinilerini 

ġehrin avcundaki ıhlamur gölgesini... 

 

SırdaĢın çığ sesi, AĢk. IĢıyan geceyi geç 

Kapat gözlerini. Sığın Gayret‘e. 

Zembereği boĢalmıĢ güvertesinde çölün 

Her taraf Sühân. Yıldız yağması. Füsûn. 

Ciğer yakan sıcak. Mumdan gemiler... 

 

ġimdengeri dönüĢ yok. Mâtem Sarayı‘nı geç. 

KuĢan Ah Kılıcı‘nı. Kâlp Diyârı yakın. 

Gam Harâbesi cezir. Hüsn çöldeki müjde. 

Yıldız ağacında sır. Kalpte duâ. Merhâmet. 

Bekler tılsım elinde Molla Ârif Efendi... 

 

Gir Ģehirden içeri. Kalpte Hüzün parlıyor! 

 

GÖRÜLECEK HESABI VARDIR KEDERĠN 
ne zaman bir türkü söylense zeytine dair 

sır oturur dilimin budağına.. zehir derim, 

sonra hiçbir Ģey, susarım 

Yeter ki incinmesin anılar. 

 

beyrut‘ta gazze‘de kabil‘de ya da bağdat‘ta 

örneğin, tedirgin bir düĢ olan ibrahimî sofralarda 

kurtuluĢ ilmine yakıĢan düğümler atılmalıdır 
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mermiden arta kalan yudumlarına suların, derim… 

 

düĢecek yeri olmayan bulutlar daha ne kadar 

unutma bahçelerine gizlenir gözyaĢlarının 

 

hiçbir Ģey bilmeyen ademler gördüm hayretle 

duvarı yıkık kadınlar, güneyde… 

kapısı kilit ve dedikodusuz balkonlar… 

ay ıĢığından yorgun geceler, ip ince mahzunluklar 

toprakla kucaklaĢmıĢ çocuk cesetleri 

kıpırtısız tenler, duasız dudaklar 

kan yürümüĢ caddeler ve daha neler neler 

 

önceden hazırlanmıĢ kefenler ve ayinler arasında 

el-halil‘de ramallah‘ta kudüs‘te 

Ģerh düĢerler ölümle dirim arasına 

bilirler daha görülecek hesabı vardır kederin 

 

ne zaman bir türkü söylense, zeytine dair 

sır oturur dilimin budağına… zehir derim, 

sonra hiçbir Ģey 

 

bilirim usul usul yükselir ağıtlar yerden göğe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

Selçuk KÜPÇÜK (1971 -    ): 

ġair, yazar, ses sanatçısı, bestekâr. 1971 yılında Alanya‘da 

doğdu. Çocukluğu babasının öğretmen olması sebebi ile Ordu‘nun 

değiĢik köy ve ilçelerinde geçer. 1980 darbesinden sonra Gülyalı‘ya 

taĢınan Küpçük ailesi, uzun yıllar burada ikamet eder. Üç kardeĢin en 

büyüğü olan Selçuk, Ġlköğrenimini Gülyalı‘da, ortaöğrenimini Ordu 

Lisesi‘nde tamamlar.  

1989 yılında Gazi Üniversitesi, Psikolojik DanıĢmanlık ve 

Rehberlik Bölümü‘nü kazanır. Öğrenciliğinin Ankara‘da geçmesi 

münasebetiyle kültür, sanat ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile 

tanıĢma fırsatı bulur. ÇeĢitli siyasal ve kültürel yapılanmaların içinde yer 

alır. Edebiyat çevreleri ile sıcak iliĢkiler kurar. 

Selçuk Küpçük Ģiire üniversite yıllarında baĢlar. Ġlk Ģiiri 1993 

yılında Kırağı dergisinde yayımlanır. ġiir, ―Ondörtlüsünü Havaya 

Kaldırarak KonuĢtu Genç Adam‖ adını taĢır. Aynı yıl Türk Yurdu 

dergisinin gençlik eki ile Dergah‘ta da Ģiirleri yayımlanır. Bundan sonra 

Merdiven ġiir, Sonra Edebiyat, Ada, Yeni Dünya, Kitap Haber, Kitap 

Zamanı, Hece, Sonsuzluk, Birgün, Edebiyat Ortamı, Kertenkele, 

Kavram KarmaĢa, Ünlem, DüĢ Çınarı, Ġnsan Saati, Post Express, Kum 

Yazıları ve Ġmlasız gibi dergilerde yazmaya baĢlar. ġiirlerin yanında, 

deneme ve incelemeleriyle de adını duyurur. Özellikle Ģiir ve müzik 

üzerine yaptığı incelemelerde son derece baĢarılıdır.  

Selçuk Küpçük‘ün dergilerde yayımladığı Ģiirler 2004 yılında 

ġule Yayınları‘nın Merdiven Kitapları dizisinden Kirletilmiş Ölümler 

Kitabı adı altında bir araya gelir.
195

 Kitap üzerine kuĢağının Ģairlerinden 

birçok önemli isim dergilerde ve gazetelerde olumlu görüĢlerini dile 

getirirler. 

Gökhan Akçiçek, Ordu Aktuel dergisinde yayımlanan 

―Sokağımızın Eksik Gölgesi: Selçuk Küpçük‖ adlı yazısında KirletilmiĢ 

Ölümler Kitabı‖ için Ģunları söyler: 

“Ülkemiz şiir deltasına 90‟lı yıllarda sızmaya başlayan 

neo-epik şiir hareketi, çoğu 90 kuşağı şairleri gibi Küpçük‟ün 
de üzerine eğilinmesini engelledi diyebiliriz. Arkaik bir dilin 

tınısını taşıyan şiirleriyle kuşakdaşlarından ayrı bir yerde 

                                                           
195 Selçuk Küpçük, KirletilmiĢ Ölümler Kitabı, ġule Yayınları, Ġstanbul 2004. 
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durmayı seçen Küpçük‟ü, verili kodlarla donatılmak istenilen 
bir yaşam biçimine karşı duruş olarak da algılayabiliriz.”

196
 

Ahmet HaĢim ve Hilmi Yavuz‘dan etkilenen Küpçük, sembolik 

dil zenginliği açısından bu koridor içerisinde kendine yer bulmaya 

çalıĢır. ġiirlerinde ana tema, genellikle ―ben‖ dili çerçevesinde gizlidir. 

Kendini keĢif üzerine kurulu olan bu Ģiir, bir parça da Ģairin bizzat 

kendini yansıtmaktadır. Cem Sultan ve Topal Osman Ģiirlerinde olduğu 

gibi zaman zaman tarihsel göndermelerde bulunur.  

ġiirde ahenge önem verir. Ġçerisinde melodik bir zenginlik arar. 

Söz sanatlarını fazlaca kullanır. Bunların Ģiire ayrı bir ahenk kattığını 

söyler. Anlamda önce ses özelliğine dikkat eder. Kelime seçimi 

konusunda, her Ģairin kendine özgü bir kelime varlığının olması 

gerektiğini ifade der. Duyduğu ya da okuduğu kelimeler içerisinden 

kullanabileceklerini kendi sözlüğüne kaydeder. Ġhtiyaç duyduğunda belli 

bir sistem içerisinde bu kelimelerden faydalanır.  

Selçuk Küpçük‘ün Ģiiri yakın dönem tarih ile hesaplaĢmaya 

çalıĢan, imgesel kurguya önem veren, Ġkinci Yeni‘nin açmıĢ olduğu 

teknik imkânlardan yararlanarak ilerlemeye çalıĢan bir Ģiirdir. Onun için 

müzik, Ģiiri taĢıyan ana omurgadır. Bu yüzden Ahmet HaĢim‘i Ģiirinin 

yol açıcısı olarak görür. Modernizmin içinde bulunduğu kriz, insanın 

ontolojik gerçekliğinden uzaklaĢması sonucu yaĢadığı trajedi, medeniyet 

kodlarından kopartılan Türkiye insanı ve yakın dönem tarihinin karanlık 

sayfaları onun Ģiirinin ana izlekleri olarak ele alınabilir. Yılda ancak 

birkaç Ģiir yazan Küpçük‘ün ürünleri, dergilerde çok nadir görülür. Bu 

günlerde ikinci Ģiir kitabı üzerine çalıĢmakta olan Ģair, yeni Ģiir kitabı 

için, ilk kitabı, Kirletilmiş Ölümler Kitabı‟nın devamı niteliğinde 

olacağını ifade etmektedir.  

Selçuk Küpçük aynı zamanda müzik ile de yakından 

ilgilenmektedir.  Ankara‘da yaĢadığı zaman diliminde çeĢitli sivil 

toplum kuruluĢlarının organize ettiği konserlerde sahne almaya baĢlar. 

1994 yılında bir bestesini önce özgün müzik sanatçısı Hasan Sağındık, 

ardından da Selda Bağcan albümlerinde okurlar. 

                                                           
 
196 Gökhan Akçiçek, ―Sokağımızın Eksik Gölgesi: Selçuk Küpçük‖, Ordu Aktuel Dergisi, S:6, 

2008, Ordu 
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Kendi bestelerinden oluĢan ilk kasedi ―Tebessüm 

Provovaları‖
197

1996 yılında, ikinci kasedi ―KurutulmuĢ Gül 

Mevsimi‖
198

 de 1998 yılında çıkar. Bu süreç içerisinde bir özel 

dershanede mesleği ile ilgili olarak çalıĢmaya da baĢlar. Aynı zaman 

diliminde günümüz Ģiir ve edebiyatını temsil eden dergilerde ürünleri 

yayınlanmaktadır.  

Bir süre kesintiye uğratmıĢ olduğu müzik çalıĢmalarına yeniden 

döner ve 2005 yılında yine salt kendi bestelerinden oluĢan ―Artık 

KuĢlarını Uçur‖
199

 ismini taĢıyan üçüncü müzik albümünü çıkartır. 

BaĢka besteleri de birçok sanatçı tarafından okunmaya devam eder. 

Küpçük‘ün müzik çalıĢmaları, 2007 yılında Ankara Üniversitesi 

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi bölümünde, danıĢmanlığını 

Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu‘nun yaptığı ―Halk Ozanlığından Kent 

Ozanlığına GeçiĢ‖ baĢlıklı bir teze konu olur. Burada kendisini Kent 

Ozanı olarak tanımlayan Küpçük ile aralarında Onur Akın, Ekrem 

Ataer, Aydın Öztürk‘ün de bulunduğu isimlerin müziği, sanatçı kiĢiliği 

ve ürettikleri eserlerin anlam dünyası ele alınır. 

Küpçük‘ün dergicilik deneyimi de vardır. Muammer YavaĢ, 

Gökhan Akçiçek gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bazı Ģair, 

yazarlar ile beraber Kumyazıları adlı bir edebiyat fanzininin çıkıĢına 

öncülük eder. Burada daha çok sivil itaatsizlik ve anarĢist teoriye 

yaslanan metinler kaleme alır. Kumyazıları aynı zamanda daktilo ile 

hazırlanıp, fotokopi ile çoğaltılması bakımından yayın dünyasında ilgi 

ile karĢılanır. Birçok önemli isim dergi hakkında yazılar kaleme alır. 

Dergi adına Selçuk Küpçük, GümüĢlük Akademisi‘nin organize ettiği 

bir sempozyuma davet edilir ve burada bildiri sunar. 14 sayı çıkan 

Kumyazıları‘nın kapanmasının ardından Ġmlasız isimli edebiyat 

dergisini çıkartanlar arasına katılır ve dergide yayımlanan bildiririn 

altına imza atan dört isimden birisi olur. 

Küpçük sadece Ģiir ve edebiyat ile değil ülkenin durumunu 

bilhassa kültür ve medeniyetini ilgilendiren meseleler üzerine de 

düĢünür ve bu düĢüncelerini değiĢik yayın organlarında yayımlar. 

Editörlüğünü Aslan Değirmenci‘nin yaptığı ve Selçuk Küpçük ile 

beraber aralarında Fikret BaĢkaya, HaĢim HaĢimi, Selçuk Özdağ, 

                                                           
197 ―Tebessüm Provovaları‖, Günalp Müzik, 1996  Ġstanbul. 
198 ―KurutulmuĢ Gül Mevsimi‖, Günalp Müzik, 1998 Ġstanbul. 
199 ―Artık KuĢlarını Uçur‖, Çınar Müzik, Ġstanbu 2005. 



O r d u l u  ġ a i r l e r  A n t o l o j i s i  | 279 

 

Nevzat Tarhan, Gültekin Avcı gibi aydınların bulunduğu bir komisyon 

tarafından hazırlanan ―Kürt Sorununda Yeni Dönem‖
200

 adlı kitaba 

metinleri ile katkıda bulunur. Ayrıca Yeni ġafak gazetesinin yorum 

sayfasında güncel meseleleri merkez alan kuramsal yazıları yayımlanır. 

ġiir ve poetik metinlerinin yayımlandığı bazı dergiler ise 

Ģunlardır: Dergah, Yedi Ġklim, Merdivenġiir, Kertenkele, Sonsuzluk ve 

Birgün, KavramKarmaĢa, Ada, Edebiyat Ortamı, Sonra Edebiyat. 

Zaman gazetesinin kitap eki Kitap Zamanı‘nda eleĢtiri ve 

tanıtım yazıları, yine Ayraç isimli kitap eleĢtiri dergisinde de ―KapanmıĢ 

Dergiler Antolojisi‖ baĢlığı altında artık yayımlanmayan dergileri ele 

aldığı incelemeleri yayımlanmaktadır. 

1980 öncesinin siyasal olayları, 80 darbesi ve ardından 

yaĢananları konu edindiği ―Yakın Dönem Tarihine ĠliĢkin KiĢisel Bir 

HesaplaĢma‖ baĢlığı altındaki yazılarını ise Yolcu dergisinde okurlarına 

sunar. Bu metinlerde 1980 sonrası hapishanelerde siyasal mahkumların 

yaĢadığı iĢkence ve idamlar, mevcut kültürel ortam, siyasal çalkantılar, 

yayımlanan politik dergiler, önemli siyasal aktörler baĢta olmak üzere 

birçok konu ile ilgili olan yazılarıyla birlikte kendi kiĢisel deneyim ve 

tecrübeleri de yer almaktadır. Ayrıca bu metinler, Küpçük‘ün yakında 

çıkacak yeni kitabının da ana malzemesini oluĢturuyor demek yanlıĢ 

olmaz. 

Küpçük, Müziğin sosyolojik iĢlevini merkez edinen teorik 

metinler de kaleme alır. Birkaç dergide yayımlanan bu yazılarında 

Arabesk Müzik, Protest Müzik, Müslüm Gürses, Nusret Fatih Ali Han, 

Erkan Oğur temalarında yapılanan yazılarını da üçüncü kitabı olarak 

tasarlamaktadır.  

Kendisi de dergi çıkartan bir isim olarak Küpçük, edebiyat 

dergisi yayımlayan birçok isim ile yaptığı söyleĢileri de ileride 

kitaplaĢtırmayı tasarlıyor. Birbirinden farklı yayın ve poetik anlayıĢa 

sahip olan 30‘dan fazla dergi ile söyleĢi yapan Küpçük, söyleĢilerinin 

kitaplaĢtığı zaman önemli bir boĢluğu da dolduracağına inanıyoruz. 

 Eserleri: 
 KirletilmiĢ Ölümler Kitabı, ġule Yayınları, Ġstanbul 2004. 

 

                                                           
200 ―Kürt Sorununda Yeni Dönem‖, Vadi Yayınları, Ankara 2009. 



280  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

KĠRLETĠLMĠġ  ÖLÜMLER  SAGUSU 
kardeĢlerim! herkesin kirlettiği bir ölüm hangimizin iĢine yarar 

hangimiz o ödünç eĢgâl ile takdis eder kendini 

esatire bulanmıĢ ima diliyle konuĢuyor sanki bir Ģaman 

pusatlar ve kumpaslar çevreliyor bakir çocukların bedenini 

 

hepimiz gücenik ve onulmaz bir kalp damarıyla yaĢıyoruz 

sırtımızda hançer ve kolağasından mülhem bir günah defteri 

geceden sarkan bir üzünç varsa kılıçları duruyor demektir 

cellatların 

soralım o zaman hiç durmadan payitahta, katil kim, devlet 

neresi 

 

yüzümüzü biçimleyen eskil bir aynadan sızıyor Ģimdi yaĢamak 

her Ģeye kekre bulaĢtıran bir anafor, uçurup erguvanlara sarıyor 

gömleğimizi 

bilmem neden hep böyle muttasıl ve hep böyle suskun 

ağlıyoruz 

söyle bana ey geçmiĢ baharların çerağı, saklar mıydın kanıylan 

mendilimizi 

 

koĢup otağına dayansak ismini koyar mıydı katlimizin  d  e d e    
k o r  k u t  

yenilgimizi kutsar mıydı akbudun  karabudun önünde 

insan düĢünmeli değil mi biraz, dokuz kez uzayınca boynu 

urganlara 

yakıyor, çünki ateĢ Ģirretiyle girer gençliğimizin öyküsüne 

 

KAHIR 
kimse bizden değil . ben bunu öğrendim 

aĢina sulardan geçirdim mübalağ ömrümü 

netameli kadınlar gibi trahom ve biraz melezlik edindim 

ancak o zaman görebildim , her köprüde bir  d u m r u l  

durduğunu 

 

belki kötücül bir ağızdan konuĢuyoruzdur 

belki müntehir defterine yazmıĢtır bizi   s e  l i m   ı ş ı k 
bu dil denilen koridor sahiden benim evrenim midir 

daralıp sorular mı tüketiyor bu beynimdeki kırıĢık 
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yüzümün tembihlenen suretine benziyor dokunduğum her tarih 

kesif zamanlar ve yanılgın kitaplardan sirayet ediyor irin ve 

heyulâ 

bilmem daha kaç ulûfe dağıtılacak benim bu aymaz gençliğim 

kahırlar ve yenilgiler birikiyor med ve cezirlerden sonra bana 

 

demek onulmaz yaralar kaldı , yakılsın boydan boya bu atlas 

düĢülsün hangi deniz münasip ve hangi toprak bize mekruh 

bir münzevi bilge kadar kim Ģunu söyleyebildi : 

“ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz” 

açıldı böylece kadran ve satıh , din‘i/verdi kulağımdaki uğultu  

 

CEM  SULTAN  ġĠĠRĠ 
 ―hükümdarlar arasında acıma yoktur‖ 

    II. beyazıt  

ey her Ģeyin müteessir Ģehzadesi 

ağulusu nazenin kızların 

damardan patlayıveren renk 

koyu 

gri 

ve ten- 

den devĢirilen ayin 

geceye ulanan divançe 

 

açmadan sızıladı yarası karanfilin 

kutsadım.zayi oldu ömrüm 

kırıldı düĢmeden andığım kadeh 

 

bilmem kaç akçe eder 

benim yüzgörümlüğüm 

Ģehri kaç büyücü çalar 

geçer rahlesinden acının bir suhte 

geçer ç i ç e k  h a t u n ‗dan Ģebnemile bin kelime 

 

TOPAL OSMAN ġĠĠRĠ 
bazıları yanlıĢ yerinde durur hayatın 

eskimiĢ levhalarla sıkı sarılır 

umulur ki dev olacak gökyüzü 

oysa gökyüzü bir iĢaretle de yarılır 
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acımıĢ fındık tadıdır ihanet 

geceleyin kelle götürür kelle getirir 

bakılır her Ģeyden zamanla alıĢmak kadar 

ey hayat meğer ki ifĢa 

ağır bir yenilgi gibidir 

 

SÖZLERĠMĠN ÖLÜMCÜL PERĠSĠ 

sitem adlı o genç bakire 

puhu kuĢunun yatağına uzanıyor 

sözün o iğreti burgacından 

ibriĢim gibi kıymık 

ve nefti bir eriyip gözeniyor 

Ģuh ve sarih hikayatına gecenin 

 

yutkundukça kanımdan türettiğim deniz 

ayakuçlarımdan yara izlerime birikiyor 

bakıyorum da aĢk buradan  

ne kadar flu, ne denli çetrefil 

ben dönüĢtükçe isli bir tılsıma 

o‘nun narin elleri 

belli ki bileklerinden acımsıyor 

 

teyellerinden ve liflerinden çözünüyor o simli elbise 

bir gergedan alnacından tüy eskitir gibi 

yeğnik bir mutilik bırakıyor sözlerimin ölümcül perisi 

yani kalbimin suhufu ey aĢk 

nasılda benziyor çeliĢik bir illüzyona  

ben konuĢtukça dökülüyor sanki ağzımın kristal tadı 

kırılıp yanağına bulanıyor ayrılığın her kelimesi  

 

RUTUBET 

bu yaralı kadınlara 

bu ırgat boyunlu hürilerine yeni yeryüzünün 

bulaĢıyor iĢte gregoryen 

ve çivitlenmiĢ baĢkalık 

 

ölümü nevresim gibi 

önümüze açıyor histerik ilkbahar 

öylesi süzülgen bir halkadan 
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ne yapsak içeri sızıyor 

pirinç kokulu rutubet 

 

dilimi eĢeleyen yengeç 

sana da murdar bir cesetten ulanıyorum 

konuĢ ve hayıflan az biraz 

gövermiĢ acılar gibi yıkanır belki buhur 

Ģezlonguma uzanıyorum 

bileklerim neden b e Ģ i r  f u a t 

 

SADAKAT 
bir Ģövalyenin ayak izlerinden kendime çıkınca 

dedim bu nice seferîlik 

ben konuĢuyorum da anca mı bulanıyor deniz 

 

öyleyse bir linç sunmalı 

acıların balçık kokan haritasına  

kılıçlarından irin, kitaplarından veba kalmalı 

ebleh olan nankörlerin haritasına 

 

söz söyleyiciler ve ilenç kayırıcılar bilmeli 

korkusu yoktur Ģehri yakılmıĢların 

dehlizlerin ve cellatların kavli yoktur 

herkes sadakat arar bu yüzden kendi m u s asına 
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Abdullah EREN (1 Ağustos 1974 - ): 
ġair, akademisyen. 1974 yılında Ulubey‘in Yukarıkızılen 

köyünde dünyaya geldi. Ailesi, Halil Efendi Oğulları‘na mensuptur. Bu 

sülaleye adını veren Halil Efendi (vefat tarihi 1806), 18. yüzyılın ikinci 

yarısı Aksaray‘dan gelerek adı geçen köye yerleĢmiĢtir. Oğlu, Büyük 

Mehmed Efendi (vefat tarihi 1838) yörenin tanınmıĢ müderris ve 

âlimlerindendir. Eren, Büyük Mehmed Efendi‘nin dördüncü göbekten 

torunudur. 

Babası Mehmet ve annesi AyĢe, adı geçen köyde çiftçilikle 

uğraĢır. Bu ailenin üç çocuğundan en büyüğü olan Abdullah Eren, 

ilköğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Ordu Lisesi'ne kaydolur. 

1990 yılında buradan mezun olur. Lisedeki edebiyat öğretmenlerinin 

katkılarıyla edebiyata yönelir. Üniversite öğrenimini bu sahada yapmaya 

karar verir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Türk 

Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü‘nü kazanır. 1994 yılında mezun 

olur. Aynı yıl GümüĢhane‘nin Kelkit ilçesinde öğretmenliğe baĢlar. Bir 

süre de ġiran‘da çalıĢtıktan sonra Yüksek Lisans öğrenimi sebebiyle 

tayinini Trabzon‘a aldırır. Trabzon‘un çeĢitli okullarında görev yapar. 

1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında, Yrd. Doç. Dr. A. Hilmi 

Ġmamoğlu‘nun danıĢmanlığında ―Çankırılı Ġbrahim Hurrem Divanı‖ adlı 

tezi ile yüksek lisansını tamamlar. 2000 yılına Ordu Fen Lisesi‘ne tayin 

olur. Aynı yıl, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski 

Türk Edebiyatı Bilim Dalında doktoraya baĢlar. 2004‘te Prof. Dr. Turgut 

Karabey‘in danıĢmanlığında hazırladığı  ―ġeyhülislam Yahya 

Divanı‘nın Tahlili‖ adlı tez ile Doktor unvanını alır.  

2006 yılında Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü‘ne öğretim üyesi olarak atanır. Hâlen bu görevi 

sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 ġiir yazmaya lise yıllarında baĢlayan Eren, bilhassa edebiyat 

öğretmenleri Güliz Çol ve Nevin Soysal‘dan destek görür. Divan Ģiirine 

ilgi duyar. Bu tarzda Ģiirler yazmaya çalıĢır. ġiirleri, Karadeniz 

Günlüğü, TaĢra Edebiyat, Yolcu, Mavi gibi çeĢitli dergilerde yayımlanır. 

Yayınlanan ilk Ģiiri 1997‘de ―Karadeniz Günlüğü‖ndeki ―Karadeniz‖ 

baĢlıklı Ģiirdir.
201

 Bu derginin 2, 3, 4 ve 7. sayılarında; ―TaĢra Edebiyat‖ 

dergisinin 2, 3 ve 4. sayılarında Ģiirleri yer alır.
202

 Hikâye ve denemeleri 

                                                           
201 Karadeniz Günlüğü, Trabzon, Kasım 1997, S.1, s.33. 
202 TaĢra Edebiyat, Ġstanbul, 2001. 
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de bulunan Ģairin ―Gölge‖ adlı bir hikâyesi Kum Yazıları dergisinde 

yayımlanır.
203

 

ġairin “Şürîde”
204

 adlı bir Ģiir kitabı bulunmaktadır. Gariplere 

ithaf edilen bu kitap otuz iki adet Ģiir ihtiva etmektedir. Eser, Bâb-ı 

Hakîkat, Bâb-ı AĢk, Bâb-ı Kerem ve Bâb-ı Zamâne olmak üzere dört 

bölümden oluĢmaktadır.   

ġiirleri önemli ölçüde Divan, Tasavvuf ve Halk Edebiyatından 

beslenmektedir. Geleneksel yapıya sahip Ģiirlerinde Sa‘dî mahlâsını 

kullanır.  

Aruz ölçüsü ile yazdığı Ģiirlerinde genellikle gazel nazım Ģeklini 

kullanır. Hece ölçüsü ile yazdıklarında ise çoğu zaman, hece esasına 

dayalı klasik nazım Ģekillerinin dıĢına çıkar. Serbest ölçülü Ģiirlerinde 

ahengi sağlamada yer yer aruzun imkânlarından faydalanır. ġiirde ahenk 

ve müzikaliteye oldukça fazla önem verir. Bu bakımdan kelime 

seçiminde titizlik gösterir. ġiir dili ve üslubunun Ģekillenmesinde Eski 

Türk Edebiyatı geleneğinin etkisi vardır.   ġiirleri genellikle aĢk, hasret 

ve gurbet gibi bireysel temalar üzerinde yoğunlaĢır. Konuları duygusal 

açıdan ele alır. Didaktik ve epik söyleyiĢlerden uzaktır.  

Eserleri:  

ġürîde, Eko Ofset, Ġstanbul 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203 Kum Yazıları, Ordu, Nisan 2001, S.7, s.11,12. 
204 Abdullah Eren, ġürîde, Eko Ofset, Ġstanbul 2010. 
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YÂRĠ GÖR 
Seyyâh olup da bu âlem sahrâsında gezerken  

Üç hâneye uğradı yolum mecaz köprüsünde  

Diyâr-ı gurbet gurûbunda yâr zülfün çözerken  

Bülbül eyledi beni mekteb-i aĢk kürsüsünde  

 

Hüsn‘elinden içtim aĢkın Ģarabını doyunca  

Kendini kanlı vadiye saldı sonra o gonca  

Elif çekti kalem ardından boylu boyunca  

Hatırası kaldı ‗garip baĢlı yâr‘ türküsünde  

 

Zehr‘âĢıka olsa ki yâr elinden kimyâdır bu  

Hayâl köprüde gördüğüm en tatlı hülyâdır bu  

Ayrıldı onunla da yollarımız dünyâdır bu  

Hayli zaman kaldı gönül cefânın türlüsünde  

 

Sa‘diyâ dedi yârim git gayride cefâyı gör  

Gel Ģimdi bir de gülĢenimde olan safâyı gör  

AĢkı gör yâri gör dostu gör ahde vefâyı gör  

Ġsmimiz yan yana bâb-ı hakîkat sürgüsünde 

     (ġürîde, s.3) 

 

HĠCÂZ'A SEGÂH NAĞMELER  

Hangi dilden söylesem bu dertlerimi hangi sazdan  

Ey sabâ yaklaĢ çekinme bu seher de keĢf-i râzdan  

Bahsedeyim sana hüzzâm ya da uĢĢâk dil-güdâzdan  

Nağmelerimle kerem iste gidip o dil-nevâzdan  

 

Ey sabâ git yine hâk-i pâye el çekme niyâzdan  

Bûselik al râyihâsın cânımıza gel hicâz‘dan  

 

Bir daha inlet gönül bahçelerimizde segâhı  

Vâsıl eyle kûy-i yâre sûz-i dilden çıkan âhı  

Candan ilet bin selâmım yâd edip bu pür-günâhı  

Bir meded o sevgiliden bir tesellî Ģâh-i nâzdan  

  

Ey sabâ git yine hâk-i pâye el çekme niyâzdan  

Bûselik al râyihâsın cânımıza gel hicâz‘dan  
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De ki sensiz zulmet içinde giriftâr-ı belâdır  

Gurbet elde boynu bükük çâresizdir bî-nevâdır  

Bir nigâhın bir selâmın cümle derdine devâdır  

Geçti ömür geçemedik ne yazık hâlâ mecâzdan  

 

Ey sabâ git yine hâk-i pâye el çekme niyâzdan  

Bûselik al râyihâsın cânımıza gel hicâz‘dan  

 

Ne tahammül firkatine ne de vasla var mecâlim  

Olamadım zerre lâyık nefsim elinden melâlim  

Oku sa'dînin dilinden eĢiğinde arzuhâlim  

Bir nefes al da buhârâ vü semerkand ü Ģirâzdan  

 

Ey sabâ git yine hâk-i pâye el çekme niyâzdan  

Bûselik al râyihâsın cânımıza gel hicâz‘dan 

    (ġürîde, s. 4) 

 

ġÜRÎDE  

Hayâl kâğıtlar üstüne  

Çekmede kalemim üç elif uzunluğunda âhlar  

Akıl ermez eĢiğine  

Dönmez iklîmine eren seyyâhlar  

 

Ve sen  

Günler aylar önce  

Muammâlarda kaybolan çocuk  

Panzehirin zehir oldu derdime  

 

Yalnız bir gün gördüm ömrümde  

Turnaların göç mevsimiydi nazlı gözlerinde  

Toprağın elleri dolanmıĢtı ayaklarına  

KeĢke yalan olsaydın o hâlinle  

Hayâl olsaydın ġürîde  

 

Gözler görmeseydi seni  

Tutmasaydı eteklerinden eller  

Doysaydım seni dokunmadan sevmeye  

Doğmasaydın ġürîde  
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Nâz uykusunun en tatlı ânında  

Gözlerin, saçların  

UçuĢan ellerin  

Ve hayâlî endâmınla  

KeĢke rûyâ olsaydın ġürîde  

 

Süzgün gözlerini aksettirirken  

Geçen zamânın dalgalarından bahâra.  

ġu âleme mest nazar ile unutmayı nakĢederken,  

Aynalar bile tasvîrden âcizken güzelliğini,  

Hiç bitmeyen bir zamanda o hâlinle  

Bir an yalnız benim olsaydın ġürîde  

 

Nev-baharların, Nev-nihâllerin ve Nev-hayâllerin  

ġîrîn‘in, Leylâ‘nın hattâ Suad‘ın  

Ġklîminden süt emmiĢ dudaklarınla  

Hayâllerin bile ermediği bir yerde  

Sır olsaydın ġürîde  

 

Saçlarından ve eteklerinden zindanlara takılmıĢ,  

TaĢlarıyla Ģark ve garbın sirk adamlarının  

Aslanlar gibi terbiye edilen sevgili,  

Naz gülĢeninin masum maralı.  

Misk kokulu ürkek yürek ve korkulu bakıĢ...  

Geceler yıldız rengi,gündüzler hep mâvi giyseydin  

Ömrünü bulutlardan da uzak göklerde sürseydin  

Dünyâya gelmeseydin ġürîde  

 

Hayâl kâğıtlar üstüne  

Çekmede kalemim üç elif uzunluğunda âhlar    

(ġürîde, s. 16) 

 

AġK NEDĠR 

Seyreylemek için cihânı  

Çıktığın yollarda  

Görmek, ey seyyâh  

Tanımak seni  

 

Dost selâmından  
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Garip duâsına  

Bir âhû gözden  

Mecnûn sadâsına  

Bu andan bütün zamâna  

Anlamak seni  

 

Gözlerden uzak ufuksuz sahrâda  

Ne dünyâda ne akta ne karada  

Gönül diyârında en eski yarada  

Aramak seni  

 

Geçip giden firkat kervânından  

Çekip yutan ölüm girdâbından  

Bu amansız çile çıkmazından  

Çıkarmak seni  

(ġürîde, s. 14) 

 

YAĞMURUN ġĠĠRĠ 
205

 

Aldırma, zaman rüzgâr misâli savursun dursun  

Sen, kaybolsan da gözden dinmeyecek yağmursun  

 

Ey serin sular içinde büyümüĢ nazlı çiçek  

Haberdir göklerden güzelliğin aĢk kokan gülsün  

Yağmur koymuĢum ismini gizlice, kim bilecek  

Billûr Ģebnem damlalarından doğmuĢ sâf gönülsün  

 

Sen, köpük köpük derelerin yeĢil sularında  

GizlenmiĢ ömrün hep çiğ tânesi pusularında  

Gözlerin aksedince göllerin kuytularında  

Raks edip dalga yüzünde ıĢıl ıĢıl süzülsün  

 

Bulsa gözün gözlerimi ĢimĢek çakarcasına  

BoĢalsa yağmur çağlayanlardan akarcasına  

CoĢarken seller hasrete türkü yakarcasına  

Ağlasın dağlar bu sesle gözyaĢları dökülsün  

 

Seni sırılsıklam, sularda, göklerde ararken  

                                                           
205 Karadeniz Günlüğü, Ocak 1998, S.2., s.42. 
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DalmıĢım sonsuz deryâlara ardından koĢarken  

Girdâb olur bende nemli gözlerine bakarken  

Ġlham dolar gönül, ister sevdâ sırrı çözülsün  

 

Açsan yüzünü açsan, saçsan saçını geceye  

Nâz dolu baksan kalır mı imkân düĢünceye  

Sığmaz kabına Ģi'rin senin girmez heceye  

Akar kalbe gizliden öte mısrâlar üzülsün  

 

Aldırma, zaman rüzgâr misâli savursun dursun  

Sen, kaybolsan da gözden dinmeyecek yağmursun  

 (ġürîde, s. 22) 

 

GAZEL
206

 
Geçti ömrüm devr-i gamda servi reftâr ermedi  

Âh ki bu çerh-i fenâ devrine efkâr ermedi  

 

Derd-i dilden bulmadım kayd-ı safâya bir halâs  

Bahr-i gamda yelkenime zerre rüzgâr ermedi  

 

Dâm-ı zülfünde giriftâr eyledi sayd-ı dili  

Perde-i perçemden aslâ seyr-i dîdâr ermedi  

 

Vasl-ı cânân hem hayâl oldu gözümde hem muhâl  

Her dem ağyâr erdi semtime n‘idem yâr ermedi  

 

Dedim ey mâh-ı cihan efzûn değil mi bu cefâ  

Dedi o dem hûb-i âlem gûĢuma zâr ermedi  

 

Zehrini sundu vücûdum mülkünü etti talan  

Dest-i yârdan zehre tiryâk câm u sâgâr ermedi  

 

Verd-i ahmer aldı Sa‗dî hûn-i kalbden rengini  

Bülbüle gülden bu âlemde neden kâr ermedi 

(ġürîde, s. 36) 

 

 

                                                           
206 Mavi, Trabzon, Tarihsiz, S.3., s. 26 
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BURUN
207

 
sakin ol ey gül havalarının akĢamı  

kim anlar ki dönüĢsüz gidiĢten  

bir kuĢ kanatlandı gözlerimden  

bir gemi rüzgar çaldı nefesimden  

 

durulmaz akĢamın koynunda fırtınalı eylüllerde  

neler fark olunur çerçevelerinde gümüĢ saksının  

terli çiçekler utanıĢların kızıllığı benzine  

hükmeder hengamelerinde çiğ kokulu saçların  

Ceyhun nereden bilir çocuğun ceplerinden dökülen  

kuĢ yavrularını  

 

Ģirin siyah parlak  

silik zamane resimlerinde göz  

der ki merhaba ey kumru sahte defterden  

pervanesi kanat tüylerinden  

tüyü Apaçi düğününde  

Gülen Ay'dan düĢmüĢ bir gece  

hala ilk gününde son Ģarkının titrek  

cepleri mavi  

yüzünde korku kefen bezinden  

 

anlıyor musun  

hayal bu değil  

sargılı ellerin farkında olmadan  

leylak kokusu gül kurusu  

ve ormanların en yalnız en korkunç yolculuğu  

bilinecek değil  

tükenmiĢ kalemlerde izler  

sıradan bir dağ baĢı muhabbeti  

ateĢsiz buz tutmuĢ  

karıĢık mesele  

Ģu bizim burun hikayesi  

 

en utangaç sırlarıyla dolu damarları bir zamanın  

aynalar kahkahasının karmaĢasından  

                                                           
207 Karadeniz Günlüğü, S.7. s.31. 
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köĢe bucak kapı artlarının  

karanlık iĢler sabahıyla  

çekip aldığın  

sevdası vardı  

ümitsiz periĢan  

 

erimeye durdu zamanla ayna  

bir Ģiirin aksiyle  

cihanın tılsımlı kehribarı hasta dizlerle  

kıyılar uzaktan kılıçlarla derviĢane sessizce  

sevilmek ne hoĢ ne hoĢ sarılmak hazırlık göçmeye  

gurbetin sessiz günlerinin en hayali deminde  

en birinci benim deyip miss world aleminde  

bilinecek değil  

bir kuĢ kanatlandı gözlerimden  

bir gemi rüzgar çaldı nefesimden  

 

Ģehrin en tanınmaz kalabalıklarında nefes nefese  

asırlık kurtlar köĢkünde duyulur her akĢam  

inleyiĢi uzak zamanların  

gidiĢ o gidiĢ  

ve ağlayarak seslenir derinden  

neredesin ey aynaları unutturan Ģair  

nerede 

(ġürîde, s. 38) 

 

REYHAN BAHSĠ 
ay doğar virane ülkelerde  

silinir yıldızlar semâdan  

gönül gözü yollar çizer  

dumanlı vadilerden  

ve dualara dalıp ağır ağır  

seyreder dağlar ve denizler üstünden  

kavrulmuĢ sahraları  

 

reyhan  

en güzel rüyada doğar her gece  

ve uykuya varır âlem gözlerinde  

ay-gezer viraneler üstünde  
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ben uyurum  

uyurum  

bahçemi talan etsin diye  

reyhan gülleriyle  

 

düğün günü  

bakar bir çift dumanlı göz  

hazan vurmuĢ bahçelerden  

yüzü hazin hikayelerle çizgili  

gençlik yüreğinde kaynar sellerle  

düğün günü geceyi örter üstüne  

reyhan ellerinde nakĢ-ı dilber  

hacleye karĢı sıkar kurĢun  

 

naz salınır sadece  

gül hayâlin ahengiyle  

rüzgâr eseli çok zaman  

toplayıp mülkünü havanın  

reyhan ağlar geçmiĢ bir mevsim içinde  

 

ve gün doğar uzak ufuklar ardında  

reyhan uyanır rüyadan  

etekleriyle can toplar bahçelerden  

açılır gözleri gül ve nergisin  

rüya uyanmaz fakat reyhandan  

 

geç gönül geç bu hayalden nihayet  

reyhan elleriyle bahçemi talan eyler  

elleri güldür  

gülleri ölümden bahseder  

ölümden bahseder güller  

ölüm reyhandan bahseder 

(ġürîde, s. 26) 

 

ÇEKĠYOR DERYÂ
208

 
Bakıyor yağmur 

GüneĢ rengi ıĢıl ıĢıl 

                                                           
208 TaĢra Edebiyat, S.3, s.38. 
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Bir nisan goncası titrerken 

Yüreğinde Ģelâle 

BaĢı Ģebnem saçı Ģebnem 

 

Diyor ki bana 

Topraktır gözüm kaĢım ey 

YaĢım ondört ömrüm bahardır 

Ġçim deryâ dıĢım deryâ 

Ben dediğin bir damla 

Gökten sicim sicim düĢer gibi 

Sesi nehir gözü nem 

 

GüneĢsiz aydın semâda 

Bulut bulut göç katarları 

Ferman çıkarır terk-i diyâra 

Hasret çölünde su ateĢtir 

Hür olmak kuĢlar gibi 

Ölmeden evvel ölmektir 

Sükût bundan ötesi 

 

Girdâba damla çeker gibi 

Özü sevdâ sözü merhem 

 

Çekiyor deryâ  

(ġürîde, s. 6) 
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VOLKAN ODABAġ (1981-   ):  

1981‘de Fatsa‘da doğdu. Ġlkokulu köyünde tamamladıktan 

sonra, Ortaöğreniminin bir bölümünü Fatsa Ortaokulu‘nda, bir 

bölümünü de Ünye‘de iki farklı okulda sürdürdü. ÇeĢitli sebeplerle 

farklı kentlerde okul yaĢamına devam etti. Lise öğrenimine Fatsa 

Lisesi‘yle baĢlayan OdabaĢ, ikinci sınıftayken Ġstanbul‘a giderek Esenler 

Ġbrahim Turhan Lisesi‘ne kayıt olur. Son sınıfta tekrar doğduğu kente 

döner ve 1998‘de Fatsa Lisesi‘nden mezun olur. 1999‘da On Dokuz 

Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü‘nü kazanır. Dört yıllık 

yükseköğrenimden sonra yani 2003 yılında meslek hayatına atılır. 

Gölköy‘de üç yıl Türkçe öğretmeni olarak görev yapar. Yedek subay 

öğretmen olarak Adıyaman‘a tayin olur ve bir yıl burada çalıĢır. 

Askerlik dönüĢü Gölköy‘de tekrar bir yıl kaldıktan sonra kendi isteği 

üzerine Fatsa‘ya atanır ve bu Ģehre yerleĢir. Halen Fatsa‘da yaĢayan 

Volkan OdabaĢ, MEB‘e bağlı bir ilköğretim okulunda Türkçe 

öğretmenliği yapmaktadır. 

Volkan OdabaĢ Ģiirle ilk ciddi tanıĢıklığını, Adıyaman‘da yedek 

subay öğretmen olarak bulunduğu sırada yaĢar. O ana kadar yazdıklarını 

edebiyat dergilerine göndermekten kaçınır, çünkü yazdıklarının bir 

edebi metin olmaktan öte yaratılar olduğunun farkındadır. Türk 

edebiyatının, kültürünün, sanatının geliĢmesinde önemli bir yeri olan 

Varlık dergisine Ģiirlerini gönderir. Gönderdiği üç Ģiirden biri olan 

„Evleri Okumak‟ derginin yayın yönetmeni Enver Ercan tarafından 

Mayıs 2006 sayısında yayımlanır. Bu tarihten sonra OdabaĢ, Ģiir ve 

genel anlamda edebiyat üzerine farklı metinler ve disiplinler aracılığıyla 

çalıĢmaya baĢlar. Yazdıklarını, üretimlerini, Ģiir ve Ģiir üzerine 

düĢüncelerini farklı yayın politikası benimsemiĢ dergiler aracılığıyla 

edebiyat çevrelerinin paylaĢımına sunar. Dergiler, onun için bir edebiyat 

okuludur artık ve gerçek Ģiirin dergilerde can bulduğuna inanır. Kitaplık, 

Mor Taka, Mühür, Dize, Yazılıkaya, Akatalpa, Türk Edebiyatı, Sincan 

Ġstasyonu, ġiiri Özlüyorum, Eliz, Virgül, Özgür Edebiyat, Patika, 

Kertenkele, Cumhuriyet Kitap, Ada, Yolcu, Sözcükler, Üç Nokta, ġair 

Çıkmazı, Yasakmeyve, Milliyet Sanat, Gösteri, Uzak, Bireylikler, 

Berfin Bahar gibi dergilerin düzenli okuru olur ve bu dergilerin çoğunda 

Ģiirlerini, yazılarını yayımlar. 

  Volkan OdabaĢ‘ın ―Gül Taştan Ağır” adlı ilk Ģiir dosyası 2010 

Homeros Kemal Özer Ģiir yarıĢmasında üçüncülüğü paylaĢır. Adı geçen 
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dosya, 2010 yılında Artshop Yayınları tarafından aynı isimle 

yayımlanır.
209

  

ġairin Ģiirlerinde ilk dikkati çeken nokta, belirli bir Ģiir 

geleneğinin sesini yansıtan söz ve imge dünyasının varlığıdır. Modern 

Türk Ģiirinin büyük Ģairinden biri olan Ahmet HaĢim ve devamındaki 

halkaya eklemlenmiĢ olan Ģiir birikiminin poetik tavrını Ģairin Ģiirlerinde 

görmek mümkündür.  

 Gökhan Akçiçek, ―ġiirle Gül Gibi Geçinen ġair: Volkan 

OdabaĢ‖ baĢlıklı yazısında OdabaĢ‘ın ilk Ģiir kitabı için Ģu 

değerlendirmelerde bulunur: 

“Gül Taştan Ağır, şairin, dünyaya “-buradayım” 

dediği bir eşik. İlk şiir kitapları her şair için belirleyici olup, 
konumunu netleştiren izleri de beraberinde taşır.  İlk şiir 

kitabıyla, ya şair olunur, ya da “şiir yazan”. Volkan Odabaş, 
“Gül Taştan Ağır” ile şairliği hakkıyla taşımaya namzet bir 

isim. (…) Modern şiir, insan ruhunu didik didik ederek oluştu. 

Günümüz şiiri, büyük sondajların şiiridir. Yazılanlar, şairin 
kara kutusudur adeta. Şaire, şiirinden gidileceğini öğreten bir 

geleneği imliyor şairlerimiz…   

Odabaş, sandalyesini kendi elleriyle altına çeken bir 

isim, şiirimize eklenen “usul” bir soluk. (…) Odabaş,  sancısını 

uzakta aramamaya meyilli bir ses. Gül‟e talip bir şair. Aynı 
zamanda Azer Yaran‟a, Dursun Ali Akınet‟e, İrfan Yıldız‟a ve 

Fatin Hazinedar‟a soluktaş bir münzevi…”
210

 

OdabaĢ‘ın ilk dönem Ģiirlerinde, Behçet Necatigil ve Hilmi 

Yavuz Ģiirlerinin duyuĢ, imaj dünyası ve dil bakımından etkileĢimler 

tespit edilebilir. ġiirinin art okuma alanı olarak, farklı kaynaklardan 

damıttığı lirik sesin öze uygun bir biçem anlayıĢıyla sunulduğu görülür. 

Zengin bir çağrıĢım yaratan bu ses, Türk Ģiirinin anlatımcı kanadına 

yakın dursa da içerdiği zengin duyuĢsal imge dünyasıyla imgeci Ģiirle de 

bağını koparmaz. ġairin II. Yeni Ģairleri baĢta Ġlhan Berk ve Edip 

Cansever‘le kurduğu Ģiirsel bağ, kendi sesini bulma ve kendi Ģiir dilini 

yaratma konusundaki çabası önemlidir. ġiirlerindeki izleksel yan, 

                                                           
209 Volkan OdabaĢ, Gül TaĢtan Ağır, Artshop Yayınları, Ġstanbul 2010. 
210 Gökhan Akçiçek, Ordu Kent Gazetesi, 30 Haziran 2010, Ordu. 
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varoluĢcu felsefenin içerdiği tavırla ilintilidir. Bireyin çıkmazda 

oluĢunu, ruhun modern dünya karĢısındaki bunalımlarını, insanın ancak 

doğa içerisinde gerçek anlamını koruyacağı gerçeğinin farklı 

izdüĢümlerini onun Ģiirlerinde görebiliriz. ġairin içinde doğup büyüdüğü 

Alevi-BektaĢi kültürünün burada önemli bir yeri vardır kuĢkusuz. Küçük 

yaĢta dinlediği mersiye, nefes ve gazellerin ses dünyası, Ģairin yaratı 

evrenin sonraki dönemlerinde varlığını hissettirmiĢtir. ġiir anlayıĢında 

da bu geleneğin savunduğu dünya görüĢünün izleri vardır. Onun Ģiiri, 

çocukluk, anne, geçmiĢ-bellek, metalaĢmaya karĢı duruĢ, çürüme, 

tutunamama hali gibi insan için trajik olanın sürekli irdelenme halidir. 

Veysel Çolak‘ın deyiĢiyle  ―toprağın ve tuncun Ģiiridir.‖  

Volkan OdabaĢ‘ın Ģiirinde, ben‘in didik didik edilerek yeni 

baĢtan oluĢturulması ile karĢılaĢılır. Bu, ‗ben‘den hareketle insanı 

anlamaya ve anlamlandırmaya çalıĢan bir Ģiirin varlığıdır. Ġnsanı farklı 

yönlerden görme çabasıdır. Bireysel acıdan çok, ortak bir koro oluĢturan 

ve ontik bir ıranın çemberinde tutsak kalanın iç sesidir. Bir yüzü doğaya 

diğer yüzü kentin kalbine dönüktür. OdabaĢ‘ın Ģiirde önerdiği Ģey; 

kendisiyle baĢ baĢa kalan insanın kutsalı da elinde bulunduracağı 

gerçeğidir. Buradaki kutsallık, tektanrılı dinlerin ürettiği bir kavram olan 

kutssallık değil; ontolojik varlığın yaĢayarak kendi gerçeğini kurma, 

anlama ve savunma aracı olan kutsallıktır. 

ġiirin gücünün dilin gücü olduğunu düĢünen OdabaĢ için Ģiir, 

karĢı karĢıya olduğumuz her türlü sorunsalın, özde de trajik olanın 

diyalektik düĢünce-yaĢam birlikteliğiyle somutlaĢtırılmasıdır.  

Eserleri: 

Gül TaĢtan Ağır, Artshop Yayınları, Ġstanbul 2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



298  |  S a l i h  O k u m u Ģ    

 

 

Otelden 
yırtık gemi, dağılan pul, zar sesi 

ben bunları kaybettim  

bir sabah vaktiydi 

dümdüzdü daha dünyanız 

güneĢ doğmamıĢtı 

gecenin küfür dileyen koynundan 

 

-evet bir oteldeydim 
 aradım, açmadınız 

 
bir sabah vaktiydi 

erkendi evlerin tozunu almak için 

çocuklar için ilk günah  

bıçaklar bilenmiĢti incelikle 

ölümler ve hızla akar gibi 

bir taĢın üzerinden onca su 

 

-otelde mi? ama nasıl olur 
şehrim uzaktan öyle dağınık ki 

 

yaklaĢtı iĢte beklediğim tren 

önce Ankara, sonra Ġstanbul 

giderim Ģimdi bu yerden 

mırıldandığım yol olur 

 

aĢk beklemez ki hem onca yaĢı 

kim bilir belki bu son istasyondur 

 

-evet efendim, anladım ama  

artık kendisi burada oturmuyor 

              (Mühür, sayı: 26, s.51) 

 

Çingene Gök 

Geldim ve sensizdi gök 
yalnız elleri vardı zamanın 

 

Atlasa çıktım, uzun 

atlarımı bırakıp  
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Ağacı iĢiten suydu 

duydum diyordu ve akarak 

 

Biz ki en yavaĢız doğada 

ölümler gibi belki de koĢarak 

 

Bir çingene ağar Ģimdi sesinden 

yüzünde karalar aklar 

Gittim ve sensizdi gök 
 

Ağzın diyorum ağzın bütün  

 

 

çağlarda kuĢlarla anılacak 

         (Dize, Haziran 2008) 

 

Pazar Denizi 

Uzun geldim 

Yangınım nasılsa kısa 

 

IĢıklar içinde bir sabahtım 

Nisandı, gövdemin yaprağına söylendim 

 

Gübre attım otlara 

Çilek topladım dağlardan 

Geldim dereyle kucaklaĢtım 

 

Sakindi su, eteğinde taĢlar 

Ölümden konuĢmadık hiç 

 

Akmak ne dedim akmak 

AĢktır dedi, taĢarken içinden nehir 

 

Sonra döndüm Ģehrime 

ġehrim pazar kuruyordu 

Bir içdenize 

 

Gittim kendime nar aldım 

Narın birliğine de inandım 
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Uzun geldim 

ĠĢte söndü yangınım 

         (Eliz, sayı: 9, s.10 ) 

 

AĢka DönüĢen 

saksıda büyüyen bir çiçek kaldı geriye 

tozlanmıĢ raflar, akĢamın kuytularından 

düĢün ki bardakta bekletilen suyu 

ne kadar yanlıĢtı kendi yerinde 

 

hatırla bir gülün açma mevsimini 

yazın kalbine girdiğin saatlerde 

uzun kıyılardan edindiğin ince merak 

batardı nasıl, güneĢi kızıla boyayarak 

 

bahçem ayrıydı gecenin hevesinden 

bakımsız kalan onca Ģey: örneğin yüzün 

tut ki ot kokusu ya da acı karanfil 

aĢka dönüĢüyorsa her Ģey bir bir 

 

ey sevgili dünya! ey masum yanlıĢlık! 

beni telaĢına ekle ve yazgımdan çık artık 

                                    (Eliz, sayı: 12, s.9) 

 

Atlarımız ÜĢürken ġimdi 

Gelen atlar soluklarında Ģarkısını söylüyordu dağların 

Bir yay gibi gergin, gecikmiĢ yazda yeni açan karanfil 

Anı oluyor her Ģey: birkaç fiĢek, biraz da gökyüzü 

Suyun öte yakısında Ģenlik var, düğünler, halaylar 

Yeniyetme bir oğlan kaval çalıyor ateĢin aydınlığında 

ÜĢümek bir aĢkta duruyor, yenileniyor yerdeki eski kilim 

 

Karanlık bu kadar yakında mıydı, yeni anlıyoruz 

Bir görünüp bir kaybolan eĢya: lamba, tüfek ve resim 

Eski zamanlardan cumbalı bir evi özlüyorken çocuk 

Hiç yaĢamadığı o evi, bahçeyi, kuyunun içindeki suyu 

Geçip giden bir Ģeyler olmalı, hep anımsadığımız 

Yahut, unutmak için öldürdüğümüz bomboĢ yüzleri 
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Durdukça pekiĢen bir acı değil bu, olsa olsa derin yılgınlık 

Bir saat düĢün, duvara asılı, durmuĢ zamanın eli sanki orada 

Dokundukça büyüyen ilmik, sarılı bir desen gibi öyle ince 

ĠĢte yaĢanan vakit, bize bırakılmazken Ģölendeki yerimiz 

Her ne varsa sakin bir kıĢ günü bir bir koparıldığımız 

Atlarımız üĢürken Ģimdi, koĢumsuz bu hayata veda etmeliyiz 

                                  (Eliz, sayı:14, s.26) 

 

Sularınızda YıkanmıĢtır 
Ey bir boĢluğun anlam bulma çabası -kendine- 

Acının kirletilmiĢ sütü 

DiĢlerim döküldü 

Seni içmekten 

Ġkindiler, sular 

Ve güllerden kalan akĢamüstü 

 

Dileyiniz 

Dilediğiniz sizindir beyler 

AĢklar dileyin 

Uzun aĢklar, upuzun aĢklar 

Kadınlar, erkekler 

Oğullar daha ne varsa 

Ne varsa dünyada  

Bir o kadar 

 

ÇoğalmıĢ narlar kesin 

Kıpkırmızı 

Dağılan evleri toplayın 

Bir bir 

Yolları geçin 

Tenha ve kalabalık yolları 

YaĢayan bir çiçek adı söyleyin -hadi- 

Bir çiçek, nergis  

Açılmaktan yorgun 

Belki karanfil, yeni dönmüĢ 

Bir eski yazı ağırlamaktan 

 

Nasıldı söyleyin, unuttum 

Ölümün o soğuk tadı 
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Kalbim yerinde değil 

Kim bilir neden toplanır  

Bir ağaç durup durup 

Her sonbahar 

 

Ey bir boĢluğun el değmemiĢ yalnızlığı 

Sularınızda yıkıyorum sol yanımı 

               (Dize, sayı: 166, s.2) 

 

Ay Soloları  -I- 

Kapı: -Açık bırakıldım, 

kin tutan bir elden  

bildim, utancımı. 

 

Duvar: -Bana bakan biri var 

içimde ve yüzünü yüzüme 

leke kılar. 

 

Pencere: -Kurtuldum der 

kuĢlar, içerisi karanlık çalındı 

dıĢarıda ayrılıklar. 

 

Işık: -Yakıldım, 

kurĢun eritti tenimde 

kör büyücüler. 

 

İnsan: -Birken çok olan nar 

kapandım, dağıldım ben de 

sizin kadar. 

 

Ay Soloları  -II- 

Bahçe: -Neye baksa  

kendine iner kuyu, 

akĢamsa yalnız, tenhaya düĢer. 

 

Eşik: -Sıratın kılıcı keser de 

pervane olmaz ateĢe. 

 

İnsan: -Ruh benden ayrıl; 
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ol içerde, sen dıĢarıda 

kal! 

 

Ay Soloları  -III- 

Oda: -Evimin utancı çocuksu 

istemem onu, 

siz büyütün beni aynalar! 

 

Ev: -Odamın yüzü annesiz 

söylemez dil, 

doğarken çocuk ölür babalar. 

İnsan: - ―Ģu dar-ı dünyada,‖
211

 

ancak boĢluğu kadar. 

        (Yazılıkaya, sayı: 27, s.2 ) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
211 Süreyya Berfe. 
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