
  

Yıldız Yıldız De Bana 
    
yıldız yıldız de bana bahtım ak mı kara mı
moğol kopmuş baskına anadolu telaşta
mevlana hacı bektaş yunus’um sar yaramı
güzel atlara küstüm bulsanıza aramı
         yesevî ocağında oduna sarılayım
         yazım kışa dönmekmiş ben kime darılayım

yıldızım dedi bana bahtın görünür kara
ırmaktım derya oldum köpürdüm göz göz oldum
umutla bakış oldum umutsuz yarınlara
kabaran öfke oldum saldırdım limanlara
         tut beni dalgakıran tut beni kırılayım
         muntekım böyle yazmış ben kime darılayım

yıldız dedi yolcusun hazır mı sefertası
kabağından barutu bir kaç çakala yaksan
öksürse kan tüküren ya vatan coğrafyası
her gün sönen bir ocak her evde şehit yası
         akıl erdem ve aşkın harcında karılayım
         onun da hesabı var ben kime darılayım

oyun içinde umu ayna içinde ezel
tan sanıp çalıverdik kapısın cehennemin
azabını bahşetti idealdeki güzel
katılaştı kalbimiz fikir hazanda gazel
         bağrından su fışkıran taş gibi yarılayım
         ar namus haya da ne ben kime darılayım

boş ver çağın sandığı çeyiz yazıyı saklar
nasıl olsa tanığız tarihe esatire
eyvah kanlı söküyor son masalda şafaklar
ecelimin mektubu sakalımdaki aklar
         o yolcu ben menzilim ivedi varılayım
         fakat erdem direnmem ben kime darılayım

Hüseyin Avni CENGİZ
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GECENİN KASVETİNDEN  
SAĞ ÇIKMANIN ŞİİRİ 

Geçiyorum gecenin tenha yorgunluğundan  
Ab-ı hayatı içmiş kana kana geceler  
Arıyorum çehreni rüzgarın soluğundan  
Sana dair hayaller, sana dair imgeler...  

Sızlıyor yüreğimin en kuytu köşeleri 
Bir yol bulup çıkınca sakladığım anılar  
Özlüyorum içimde kaybolan neşeleri  
Nasıl geçip gittiniz heves almadan yıllar...  

Bir akşam ezanında telaşlı çocuk gibi  
Vehimin ensesinde sabaha koşuyorum  
Sanki bu gece kabir açıldı yerin dibi  
Üzerime serpilen toprağı okşuyorum...  

Bir dev gibi yürüyor üstüme soğuk kasvet  
Bana mahsus bir öfke bana karşı husumet  
Herkes uykuda bende can alıcı bir halvet  
Gece kavgamın adı, gece bitmez nedamet...  

Geceye karşı kozum son sayfası Mushaf'ın 
Okuyorum 'felak'ı kaçıyor sinsi düşman. 
Ey zenginliği sonsuz! Ey adresi felahın  
Yalnız sana sığınan bu kasvetten kurtulan… 

Tahir SAĞIR  
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Mehmet EKİCİ

O Gidişin 
Bir gözlerin kaldı aklımda 
Bir de öldüren o gülüşün 
Hiç sevmeyeceksin baktım da 
Mahvetti beni o gidişin 

Yıllarca bekledim boş yere, 
Umutlarımı sere sere, 
Öldüm kendimden vere vere, 
Kahretti beni o gidişin. 

İnce uzun boylu sevgili, 
Bilmem ki nerelerde şimdi, 
Gel desem, acep gelir mi ki, 
Çıldırttı beni o gidişin. 

Yozcu, sessiz sedasız ağlar, 
Çaresiz yüreğini dağlar, 
Çorak kaldı gönlünde bağlar, 
Öldürdü beni o gidişin. 
Hakan YOZCU

AVUNTU 

Gözlerin derdimi anlatır diye 
Baktığın yerlerin viranesiyim 
Gözlerim gönlümü aldatır diye 
Senin hayalinin divanesiyim
Temmuz 2004, Aksaray

FOTOĞRAFTA SEN 

Gezdiğin yerlere beni de götür  
Kalbinde bana da küçük bir yer aç 
Ne kadar yakışmış o gülüş sana 
Yüreğin belli ki bir dosta muhtaç
Agustos 2009, Lefkosa

TELMİH 

Bana şair demelerinden  
Sana pay çıkarmak 
Boynumun borcu  
N’olur kınama beni 
Aşka ne yol dayanır 
Ne yolcu…
Agustos 2005, Martos/Ispanya

YALNIZLIK 

Ey gecemi süsleyen gece lambası yıldız 
Şu loş gecede yalnız ikimiz arkadaşız
Aralık 1988, Malatya

Mehmet EKİCİ

ÇİÇEKLERİN DİLİ 

Öyle hassas, duygulu; öyle zarif milletiz; 
Çiçekle dertleşiriz, bir lisan-ı hal ile; 
Mahcubiyet duvarı aşılmayan hallerde; 
Yürekler halleşirler bir Buket sinyal ile. 

Gül ile sembol olur Habibullah Muhammet; 
Ruhsar-ı al olana edilir gül’le davet; 
Dikeni olsa bile, sanki Reyhan-ı cennet; 
Aşk ateşinde bülbül çığrışır cevval ile. 

Yarin yüzü, dudağı boynu bükük bir lale; 
Zümrütten bir taç ile aşığı kor ne hale; 
Güneş, yıldız, ay gibi nur huzmesi mahalle; 
Sevgili seyran eder, hint ipekli şal ile. 

Bir tegafül celladı, zülfü karma karışık; 
Aşığına bakmayıp, cevr etmeye alışık; 
Sümbül gibi simsiyah, birbirine dolaşık; 
Kakülüne bağlanan, yok olur zeval ile. 

Sarı, beyaz çiçekli doğanın yasemini; 
İlham eder aşığa bir afetin  tenini; 
Doğarken ağlanılan dünya cehennemini; 
Sinesi cennet etmiş, nurlu bir zülal ile. 

Kısa boylu menekşe, misk-i amber kokulu; 
Sevdayı anlatmanın duygu yüklü okulu; 
Bezm-i ezel mülkünden yüreğiyle tapulu; 
Anlayamaz müneccim efsun ile fal ile. 

Yürüyüşü, endamı servi olan güzelin; 
Bakışıyla can yakıp, derde salan güzelin; 
Gamzesindeki beni gönül çalan güzelin; 
Göğsündeki karanfil tomurcuk meyyal ile. 

Osman Bölükbaşı DARA

SIRLARIM 

Hasta ruhlar  
Koştururken sağa sola  
Koğuş kalk diyordu bir sabah  
Öfkesi zincire bağlıyken kaderin  
Kol kola üşüyordu ağaçlar  
Ve sonbaharken senin resmin  
Gökyüzünden bakıyordu 
Mona Lisa  
Gözleri balmumu bakışlı  
Donuk ve soğuktu  
Sıradan bir zaman dilimi  
İsmin kadar tutsaktım sana  
Sırlarım kadar sağır  
Ve en olmayan yokluktu 
Yoktu yürüdüğün yollar  
Gördüğün dağlar  
Denizler , kumsallar 
Hasta ruhlar 
Koştururken sağa sola  
Bugün özgürdü kuşlar  
İçinden çıkılmaz bir hal  
Olacaklara inanman için ağlıyorlar  
Bir sebep yoktu onlar için  
Onlar terk edilmiş şehirlerin  
Aşkı yabani aldanışları  
Varlığa vuslat  son yemin  
Ayrılık siyahı bir gece  
Karanlık ve ehveni şer  
Tılsımı bozulmuş  
Yağmur ormanı  
Nice doğuma tanık  
Ve ölmenin sıcak nefesi  
Bugün çok soğuk.... 

Alper ÖZSAKINÇ

BU GECE 
	 -dedeme- 

bu gece 
karanlık düştü penceremden içeri 
yüreğim titrek bir mum alevi 
aynaların göstermediği yüzüm aleni 
ve hayatın gerçeği kazındı belleğime 
‘inna lillahi ve inna ileyhi raciun” 

Abdulkadir EKİCİ

KUM

ANNELER VE KUDÜSLER 
[…] 
Tûr Dağını yaşa  
Ki bilesin nerde Kudüs  
Ben Kudüs’ü kol saatı gibi taşıyorum 

Ayarlanmadan Kudüs’e  
Boşuna vakit geçirirsin  
Buz tutar  
Gözün görmez olur 

Gel  
Anne ol  
Çünkü anne          
Bir çocuktan bir Kudüs yapar 

Adam baba olunca  
İçinde bir Kudüs canlanır 

Yürü kardeşim  
Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin 

(Ocak 1972) 
Nuri PAKDİL

ALINYAZISI SAATİ 
 
Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. 
Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri. 
Altında bir krater saklayan şehir.  
Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi. 
Ne diyor ne diyor Kudüs bana şimdi  
Hani Şam’dan bir şamdan getirecektin 
Dikecektin Süleyman Peygamberin kabrine  
Ruhları aydınlatan bir lamba  
İfriti döndürecek insana: 
Söndürecek canavarın gözlerini 
İfriti döndürecek insana 
Ve Kudüs'ü terk ettiğin o ikindi 
Birinci Cihan Harbi günü vakti 
Kan sızdırıyor kaburga kemikleri 
Karlı dağlardan indirdiğin atların  
Bir evde perdeyi indiriyor bir kadın 
Mahşerin perdesini kıyametin perdesini 
Ağlıyor yere inen saçları  
Göğü yırtan kefen beyazı elleri 
Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. 
Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri. 
Yeşile dönmüş türbelerin demiri 
Zamanın rüzgâr gibi esen zehriyle 
Ve yatırlar patır patır kaçıyor geceleri 
Boşaltıyorlar işgal edilmiş bir şehri boşaltır gibi 
Kaçıyorlar Lut şehrinden kaçar gibi  
Tuz heykele dönüşmemek için Tanrı gazabıyla  
Susmuş minarelerin azabıyla  
Yıkılmış cami kubbelerinin ıstırabıyla 
 
Ve şehit kemiklerinin bakışı bir başka bakış 
Artık burada taş bile durmak istemez 
Ve Ay’ı görmek istemez zeytin ağaçları 
Eğilerek selamlamazlar hilali hurmalar  
Artık ne Zekeriya ve ne İsa var 
Sararmış bir tomar mı mucizeler 
Ölülerin dirilişi şifa veren kelimeler 
Ve ne de Miraçtan bir iz 
Yerden yükselen kaya 
Ve Kudüs şehri. Artık yer şehri, toprak şehri. 
Bakır yaprakların, çelik gövdelerin, acımasız yüreklerin. 
Demir köklerin, tunçtan ve uranyumdan dalların.  
Kurşundan çiçeklerin şehri.  
Gülle kusuyor ana rahmi 
Bomba parçalıyor beynini bebeğin 
Tanklar saldırıyor evlere bir anda ev yok tank var  
Uçak var gök yok utanç var 
Ve kime karşı bütün bunlar  
Masum insanlara karşı  
Binlerce yıl oturdukları yurtta kalmak isteyenlere karşı  
Ve kim tarafından bütün bunlar 
[…] 

Sezai KARAKOÇ

K U D Ü S  Ş İ İ R İ2

BAYRÂM O BAYRÂM OLA

Cân bula cânânını  
Bayrâm o bayrâm ola  
Kul bula sultânını  
Bayrâm o bayrâm ola

Hüzn ü keder def' ola
Dilde hicâb ref' ola
Cümle günâh af ola
Bayrâm o bayrâm ola

Mevlâ bizi afv ede  
Gör ne güzel 'ıyd ola  
Cürm ü hatâlar gide  
Bayrâm o bayrâm ola

Feyz-i mehabbet-i Hakk
Nur-i hidâyet siyâk
Cennet-i a'lâ durak
Bayrâm o bayrâm ola

Hakk'ı seven merd-i şîr  
Kalbi olur müstenîr  
Allah ola destigîr  
Bayrâm o bayrâm ola

El tuta kitâbını
Dil tuta hitâbını
Cân tuta şitâbını
Bayrâm o bayrâm ola

Mevlâ'yı cândan seven  
Rızâ-yı Hakk’a eren  
Lutf-i Hudâ'ya güven  
Bayrâm o bayrâm ola

Hakk’ı seven dil ü cân
Aşkı eden heyecân
Feth ola bâb-ı cinân
Bayrâm o bayrâm ola

Ganîler ede kerem  
Ref’ ola derd-i verem  
Sahî ola muhterem  
Bayrâm o bayrâm ola

Nûr-i hidayet dola
Dilde hidâyet bula
Nâsırın Allah ola
Bayrâm o bayrâm ola

Tevhîd ede zevk ile  
Hakk’ı seve şevk ile  
Tasdîk inerse dile  
Bayrâm o bayrâm ola

Dildeki Rahmân ola
Derdlere dermân ola
Âzâde fermân ola
Bayrâm o bayrâm ola

Lutfî’ye lutf u kerem  
Dâhil-i bâb-ı harem  
Dâima Allah direm  
Bayrâm o bayrâm ola

ALVARLI EFE

eskidendi, 
çok eskiden…

 Ramazan  Bayramı-2021 / Tüm İnsanlığa Mübarek Olsun!
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[…] 
Güzelim, sevgilim, kanayan yaram benim.  
Yaralı bir kuş gibi taşırım yüreğimde seni.  
Ve onlar bakarlar bilmeksizin, geçerken biz,  
Tekrarlayıp ardımdan benim ördüğüm sözleri:  
Ve apansız ölürler iri gözlerin için.  
Mutlu aşk yoktur! 

Vakit yok artık öğrenmeye hayatı.  
Ağlasın birlikte yüreklerimiz gün ışıyıncaya dek.   
Küçümencik bir şarkı için bile nice mutsuzluk gerek.   
Bir ürperişi bile nice pişmanlıkla ödemek.  
Bir ezgi için bile nice gözyaşları dökmek…  
Mutlu aşk yoktur! 
[…] 

Çeviri: Orhan Suda [1916 – 2014]

MUTLU AŞK YOKTUR

Louis Aragon [1897 – 1982]

Ç E V İ R İ  
Ş İ İ R L E R
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✦ Türk aydını her mevsim bir başka meçhulün sevdalısı. Geçen asrın ortalarında 
ıslahatçıdır, sonra ihtilalci olur, sonra inkılapçı.


✦ İnsanlar kırıcıydı, kitaplara kaçtım...

✦ Sanat düşüncenin, düşünce mukaddeslerin emrinde olmalı. Hakikat, mukaddeslerin 

mukaddesi...

✦ Kimi başında taçla doğar, kimi elinde kılıçla ...Ben kalemle doğmuşum.

✦ Doğudan kopmuştuk. Batıyı tanımıyorduk. Medeniyet bir hamlede fethedilemez.

✦ Batan bir ülkeyi bir anda kurtaracak hiçbir sihirli formül, yani izm yoktur

✦ Türk, zora karşı direnir. Kendisi kerîm olduğu için, ikrama karşı zayıftır.

✦ Hafızasını kaybeden bu zavallı nesilleri biz mahvettik, bu cinayet hepimizin eseri..


✦Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız, bizden ala akraba mı olur?

✦Emperyalizmler tuzağa düşürmek istedikleri ülkeleri kültürleriyle 
fethetmez, kültürsüzleştirerek, kültürsüzlüklerine inandırarak yok eder.

✦Karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi...

✦Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir 
medeniyet uğruna savaşmak.

✦Yolculuğun kendisidir önemli olan... Gideceğiniz yer aceleyle 
varılacak bir yer değil ki...

✦Bir çağın vicdanı olmak isterdim, bir çağın daha doğrusu bir 
ülkenin, idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, 
Türk insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak 
isterdim.

✦Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede, düşünce 
adamı nasıl çıkar?

✦Batıda bir silahtır kelime, bizde bir ses, yani bir nota. Batıda 
insan ezeli bir kavga içindedir. Ferdin fertle, ferdin toplumla ve 

tabiatla kavgası. Kelimeler ideolojilerin emrinde birer dinamit. 
Rahip toprak kölelerini kelimelerle zincirler. Toprak köleleri şatoyu kelimelerle 

devirir. 

✦ Tarihin yolu, çamurlu alanlardan, bataklıklardan, süprüntülüklerden geçer. Çizmelerini 

kirletmekten çekinenler siyasetle uğraşmamalı.

✦ Sopa halkın elinde olmuş, soyluların elinde olmuş... ne çıkar, yığınlar dayak yedikten 

sonra.

✦ İnsan kaba kuvvetin hükümran olduğu bir devirde, hayata katlanmak için bambaşka bir 

dünyanın varlığına inanmak zorundadır.

✦ Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim, 

kelimeden, sevgiden bir köprü.

✦ Şair nedir? Tabiatın en sevdalı zamanlarındaki hazin hazin tebessümlerden yaratılmış bir 

mahlûk...


K İ T A P L A R I N  D Ü N Y A S I

CEMİL MERİÇ
MAĞARADAKİLER

Ç O C U K  v e  Ç O C U K  E D E BİY A T I  Ü Z E RİN E …  

H A Z I R L A Y A N :  G ü l a y  G Ü R E R

• Mithat Cemal Kuntay’ın kaleme aldığı Mehmet Akif  Ersoy/Hayatı-Seciyesi-Sanatı isimli eserinde 
“Akif  sessiz yaşadı” tespitinde bulunan Kuntay, eserin Müteaddit Sükûtlar adlı bölümde,  

    Akif'in yedi türlü sükûtunu şöyle tasnif  ediyor: 

1- Bitmeyen sükût. (Kendisine takdim edilen adamdan hazzetmemişse.) 
2- Hakaret olan sükût. (İnandığı şeylere uymayan bir sözün karşısında.) 
3- Sevimli sükût. (Bir eserinizi okuduğunuz zaman.) 
4- İbadetli sükût. (Bir musiki parçasını dinlerken) 
5- Zeki sükût. (Bir şey anlattığınız vakit.) 
6- İstiskal (soğuk davranış) eden sükût. (Birini çekiştiriyorsanız,) 
7- Utanan sükût. (Bilen bir tavırla bilmediğimiz şeyleri anlatıyorsak.) 
• Sükût kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu (TDK) üzerinden bakıldığında sükût 

kelimesinin Türkçe’de, ‘etmek’ fiilini aldığı ve bu şekilde kullanıldığı görülür. Yani aslında ‘sükût’ ile 
‘sükût etmek’ aynı anlamlara gelir.  

• Türk Dil Kurumu’na göre ‘sükût etmek’ kelimesinin anlamı, ‘susmak veya sessizlik’ şeklinde ifade edil-
mektedir. Özellikle sessizlik istenen bazı yerlerde bunun gerçekleşmesi için ‘sükût’ kelimesi kullanılır. 

   “Söz gümüşse, sükût altındır” (Atasözü)

&K E L İ M E L E R  
K A V R A M L A R

Sözlükte sükût “susmak, konuşmamak” 
anlamına gelir. Aynı kökten türeyen 

fiiller, hareketli varlıkların sükûn 
bulmasını; öfke, rüzgâr, yağmur gibi 

kelimelere yüklem yapıldığında 
bunların dinmesi, durgunlaşması veya 
kesilmesini belirtmek için kullanılır.

SÜKÛT KAVRAMI  
(Mehmet Akif Ersoy)

Şiir ve Sanat AtölyesiŞiir ve Sanat Atölyesi
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Hikaye Adı    : Küçük Kara Balık 
Yazarı            : Samed Behrengi 
Ana Teması   : Kararlılık, başarı,açık görüşlülük, mücadele,   
    merak, hayallerin peşinde gitmek. 
Anahtar Kavramlar : Hayaller, hedefler, özgürlük, başarı. 
Yaş Grubu : 7 yaş ve Üstü 

Kitap, denizin en derin sularında yaşayan yaşlı bir balığın, çocuklarına ve 
torunlarına anlattığı bir masaldır.  Bir ırmakta yaşayan küçük kara balığın, 
çevresindeki bütün baskılara rağmen denize ve özgürlüğe ulaşma çabası, 
karşılaştığı zorluklara karşı direnerek yaşamı pahasına amacına ulaşması ve geride 
kalıp onu engellemeye çalışan bütün balıklara yol gösterici olması anlatılır. 
Gençlik günlerini yaşayan, hayatının sonuna kadar tıpkı büyükleri gibi yaşadıkları 
küçücük ırmakta sıkışıp kalmak ve ömrünü burada geçirmek istemeyen, sürekli 
denizleri düşleyen küçük bir balığın başından geçenler anlatılmaktadır. Küçük 
Kara Balık, annesinin, komşularının ve arkadaşlarının karşı çıkmalarına rağmen 
ırmağın öteki ucuna doğru bir yolculuğa çıkar. Kitapta geçen şu diyalog küçük 
kara balığın kararlılığını ve merakını gösterir.  

Küçük balıklardan biri: “Pelikanın yolumuzu tuttuğunu biliyor musun?”  
Kara Balık: “Evet, biliyorum.”  
Bir başkası: “Pelikanın ne kadar büyük torbası olduğunu da biliyor musun 

peki?” 
Kara Balık: “Bunu da biliyorum.” 
Küçük balık: “Yine de gitmek istiyorsun, öyle mi?” 
Kara Balık: “Evet, ne olursa olsun, gideceğim. Ben böyle gezmelerden bıktım 

artık. Yola düşüp gitmek, başka yerlerde neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. 
Bu yorucu gezmeleri sürdürmek istemiyorum. Göz açıp kapayana kadar sizler gibi 
yaşlanmış olacağım ve eskisi gibi gözü, kulağı kapalı kalacağım. İstemiyorum, 
anlıyor musunuz?” ifadeleri ile hayatın rutinliğinden kurtulmak istediğini ifade 
eder. 

Kitap, yüreğinin götürdüğü yere gitmek isteyenlere  “Hiç kimse aklıma filan 
girmedi. Benim aklım, fikrim var; anlıyorum; gözüm var, görüyorum” cümleleri ile 
yol gösterecek niteliktedir.  

Bu kitabı ilk okuduğumda “içinde bulunduğum zorlukları aşıp bende küçük 
kara balık gibi hedefime ulaşabilirim, neden olmasın” diyerek bugün ulaştığım 
noktaya beni getiren fikirlerimin oluşmasını sağladı. Hayalleri olan ve bu yolda 
yürümek isteyenlere ısrarla tavsiye edeceğim bir eser. Kitapta kullanılan dil ve 
verilen eğitsel mesajlar, eserin çocuk edebiyatında önemli bir yer edinmesini ve 
birçok ödül almasını sağlamıştır. Küçük Kara Balık kitabı değerler eğitiminde 
kullanılabilecek önemli bir eserdir.

•Hem Osmanlı hem de 
Cumhuriyet döneminde 
yaşayan Leyla Hanım, II. 

Mahmud ve Abdülmecid 
dönemlerinin saray doktoru 

olan hekim İsmail Paşa’nın kızıdır.
• Yazdığı şiirler ile şöhret bulmasına 

rağmen daha çok  bestekârlık yönü ile 
tanınmıştır. İki yüze yakın beste yapan Leyla 
Hanım’ın bestekârlığı şairliğinden üstün 
olarak kabul edilmiştir.

• İstanbul'un işgali yıllarında Bostancı'daki 
köşkü yanan Leyla Hanım, o yangında 
bütün eşyalarını, şiirlerinin bir çoğunu ve 
hatıra defterlerini yitirmiştir.  

• Sonraki yıllarda yitirdiği eserlerini yeniden 
toparlamaya çalışmış, ancak 52  bestesi 
günümüze kadar ulaşmıştır.

Pür âteşim açdırma sakın ağzımı zinhâr 
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var 
Bilmez miyim ettiklerini eyleme inkâr 
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var 
  
Aşkınla yürek yaralarım işler onulmaz 
Meydân-ı mahabbette bu hicrân unudulmaz 
Âşık sana çoksa bana dil-ber mi bulunmaz 
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var 
  
Bed-çihre rakîbi aceb âdem mi sanırsın 
Bir gün gelir ondan dahi ey şûh usanırsın 
Etdiklerine nâdim olursun utanırsın 
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var 
  
Her derdine ben sabr edeyim şûh-i cihânım 
Leylâ’ya cefâ adetin olsun yine cânım 
Te’sîr eder elbet sana bu âh u figânım 
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var

Kadın Şairler Antolojisi

BERCESTE BEYİTLER
Aybeden sevdâ-yı aşk-ı sûz-ı hicrânım görüp
Âteş-i gayretle yansın şimdi cânânım görüp

Nâmık Kemâl

Sevgiliden ayrı düştüğümden dolayı oluşan yakıcı 
kara sevdamı kınayan insanlar, benim sevgilimi 

görünce şimdi kıskançlık ateşiyle yansın.

Aşksız âdem dünyede belli bilin yok durur
Her biri bir nesneye sevgisi var âşıkdur

Yûnus Emre

Şunu iyi bilin ki bu dünyada aşksız hiçbir insan 
yoktur. Herkes bir nesneye gönül vermiş, bir şeye 

aşıktır.

Kaynak: @bercestebeytler

Leyla Hanım (Bestekâr Leyla SAZ)
(1850-1936)

Sükût suretinde, 
Çok koyu düşer ses. 
	 Nuri Pakdil

-Hikaye-
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     1943 yılında halkı derinden 
sarsan bir olay sonucu ortaya 
çıkan ‘’Mağusa Limanı Türküsü’’ 
b i r d iğe r a d ı y l a ‘ ’ A r a p A l i 
Ağıtı’’  Kıbrıs‘a ait anonim bir 
türküdür. Bu türkünün Kıbrıs 
Türkçesi ile yazılmış üç farklı 
varyantı vardır.
     Siyahi Arap Mahmut Efendi ile 
beyaz ırktan Hatice Hanımın oğlu 
olan Arap Ali  iki kız kardeşi ve bir 
erkek kardeşi ile birlikte Limasol’un 
Arnavut Mahallesinde otururlardı.  
Ele avuca sığmayan, tuttuğunu 
koparan  Arap Ali, Limasol’un 
sokaklarında yürüdüğü zaman sert 
görünümünden dolayı herkes 
ondan çekinirdi. Buna rağmen her 
zaman haklının yanında duran Arap 
Ali‘nin yüreği insan sevgisi ile dolu 
idi. Para konusunda zaman zaman 
anne ve babasını zorlayan  Arap 
Ali‘nin cebinde para durmaz-

dı. Limanda çalışan bir hamal olan Arap Ali keyfine de düşkün birisi idi.
   Yıl 1943 ve her yerde silahlı İngiliz askerleri dolaşmaktadır. 
Mağusa’da eğlenmek için meyhaneye giden Arap Ali’ye İngiliz 
askerleri   sataşırlar ve kavga etmeye başlarlar. Meyhanenin dışına 
taşan bu kavgada İngiliz askerleri ellerinde süngüler ile Arap Ali’ye 
pusu kurarlar. İngiliz askerleri tarafından kurulan pusuda yedi süngü 
darbesi alan Arap Ali yere yığılır ve oracıkta can verir.

Magusa Liman'ı limandır, liman 
aman amman

Magusa Liman'ı limandır, liman 
aman amman

Beni öldürende yoktur din iman
Beni öldürende yoktur din iman

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

İskeleden çıktım yan basa basa 
aman amman

İskeleden çıktım yan basa basa 
aman amman

Magusa'ya vardım kan kusa kusa
Magusa'ya vardım kan kusa kusa

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

Magusa Limanı'ndan aldılar beni, 
aman amman

Magusa Limanı'ndan aldılar beni, 
aman amman

Üç mil uzağına attılar beni
Üç mil uzağına attılar beni

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

T Ü R K Ü ’ N Ü N  
H İ K A Y E S İ

MAĞUSA L İMANI 

m ü z i k
T Ü R K Ü L E R İ M İ Z  

   Türk Halk Müziği’nin ve 
Protest Müziğin önde gelen 
isimlerinden biridir. Müzik  
yaşamına 1971 yılında 
Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Fizik Mühendisliği 
öğrencisiyken başladı.  
   Çıkardığı ilk iki 45'lik plak 
bir milyon dolayında satı-
lınca, meslek olarak müziği 
seçmeye karar verdi. Türki-
ye’de ve yurtdışında (başta 
Almanya olmak üzere) 
birçok ülkede çok sayıda 
konserler verdi. 1972'de 
Bulgaristan’da gerçekleştiri-
len Altın Orfe Festivali'nde 
Türkiye'yi temsil etti.  
   1988'de de dört ay süreyle 
Batı Avrupa’da konserler 
gerçekleştirdi. 1989 ve 1990 
yıllarında tüm Türkiye'yi 
d o l a şa r a k h a l k a a ç ı k 
ücretsiz konserler verdi. 
   1992 yılında çıkan Ziller 
ve İpler albümündeki sözü 
Aysel Gürel’e ait olan şarkı 
Ziller ve İpler ile 90'larda 
büyük başarı sağladı.  
   Kurşun Adres Sormaz 
adlı filmin müziklerini 
yaptı.  Canımı Yakanlar 
Baktı Dumana isimli 
türküsünü Sivas katliamın-
da yaşamını yitirenlere 
ithaf  etmiştir.
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• Mine Artu Mutlugün'ün kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ali Rıza Kubilay’ın 
yaptığı “İki Yaşam” isimli oyun hem eğlenceli, hem de duygusal sahneler 
içeriyor. 

• Oyuna sesleriyle hayat veren sanatçı ekibinde ise İskender Bağcılar, Faruk 
Akgören, Tarık Şerbetçioğlu, Bulut Akkale ve Aliye Uslu gibi tecrübeli isimler 
yer alıyor.  

• Oyunda, yaşları hayli ilerlemiş, sürekli didişen iki kardeşin, kıskançlık ve 
huysuzluk maskesi altında gizledikleri sevgilerini anlama süreci anlatılıyor. 

S İ N E M A  v e  T İ Y A T R O  K U L Ü B Ü

A N T R A K T
İKİ DİL BİR BAVUL16. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney 

Ödülü… SİYAD Jürisi Ödülü… 46.Antalya Altın 
Portakal Film Festivali'nde En İyi İlk Film Ödülü…

Orhan ESKİKÖY ve Özgür DOĞAN'ın kolektif çalışmasıyla hayat bulan “İki Dil Bir 
Bavul”, toplumsal duyarlığı olan ve konuya geniş bir çerçeveden bakabilen bol 
ödüllü filmlerden biridir. Hiç Kürtçe bilmeyen bir sınıf öğretmeninin, bir eğitim-
öğretim yılı boyunca uzak bir Kürt köyünde yaşadıklarını konu alan film, başarıyla 
sinema perdesine aktarılmıştır.

Denizli'den kalkıp ilk öğretmenlik görevi için Doğu'da bir köye gelen Emre öğretmen ile 
öğrencilerinin bir eğitim-öğretim yılına yayılan hikâyelerini izliyoruz bu filmde. Tek kelime 
Kürtçe bilmeyen öğretmenle tek kelime Türkçe bilmeyen öğrencilerin yaşadıkları 
sıkıntıların resmini çizen film, her şeye rağmen 'anlaşabilmek' için türlü çabalar 
harcayanlara da saygı duymamız gerçeğini hatırlatıyor bize.

R a d y o  T i y a t r o s u
Bir TRT klasiği olan Radyo Tiyatrosu kuşağında yeni bir oyun: 

 “ İ K İ  Y A Ş A M ”

Dünyada radyo tiyatrosunun tarihi 1880’lere kadar dayanmaktadır. 1920’lere 
gelindiğinde Avrupa’nın bir çok radyo kanalında kısa skeçler ve tek perdelik 
yayınlar yapılıyordu. Radyo tiyatroları 1930 -1960 yılları arasında oldukça popüler 

bir konuma yükselmiştir.  Türkiye’de ilk radyo tiyatrosu, 
1950’li yıllarda İstanbul Radyosu’nda yayınlanmaya 
başlanmıştır.  Günümüzde ise  radyo tiyatroları 
geleneğini  TRT Radyoları sürdürmektedir.

TRT Radyoları tarafından ‘Radyo Tiyatrosu’, ‘Arkası 
Yarın’ ve ‘Bir Roman Bir Hikaye’ olmak üzere 3 farklı 
program formatının dinleyiciye sunulduğu bu alanda 

birbirinden değerli edebi eserler, usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçılarının 
katkılarıyla dinleyenlere ulaştırılmaya devam etmektedir…

HÜLYA KOÇYİĞİT Yeşilçam        Sineması

www.beyazperde.com

Ivan Konstantinoviç Ayvazovski veya diğer adıyla Hovannes 
Kevork Ayvazyan, eskiden Osmanlı Devleti’nin bir parçası, 

daha sonra ise komşusu olan Kırım, Feodosya’da dünyaya gelir. 
15 yaşında St.Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi'ni 

kazanacak kadar yeteneklidir. 

Daha o zamanlar Rus donanmasının Baltık Denizi’nde yaptığı 
tatbikatlara katılarak deniz manzaraları üstüne çalışmalara 

başlar. 1840 yılında devlet tarafından eğitimine devam etmesi 
için İtalya’ya gönderilir. Birçok Avrupa şehrinde sergiler 

düzenler. 

Tabii ki bu gezileri sırasında usta deniz ressamı J. M. W. 
Turner, Romantizm'in öncüsü Delacroix ve Oryantalist ressam 

Horace Vernet gibi birçok ünlü ressamla tanışır. Rusya'ya 
dönüşünde Rus Donanması'nın resmi ressamı olarak göreve 

alınır. 

İstanbul'a ilk gelişi 1845 yılında bu donanmayla olmuştur. 
Sultan Abdülmecid’in ilgisini çeken Ayvazovski, ileride 

tablolara dönüşecek birçok eskizle Rusya’ya döner. 16 Mart 
1846’da Knyaz Zubov’a şunları yazar 

“Bu aralar İstanbul’u geniş bir tabloya çizmeye başladım…Belki de bu 
şehirden daha azametli başka bir yer yoktur, oraya gidince Napoli de 

Venedik de unutuluyor.'' İvan Ayvazovski 

İstanbul’ ikinci ziyareti 1857 Mayıs ayında Fransa dönüşünde, 
üçüncü ziyaretini ise Süveyş Kanalı’nın açılışı için olarak 

Mısır’a giderken yılında 1869 gerçekleşir. Bu ziyaretlerinde 
farklı tatlar almış, şehri ve insanlarını giderek daha yakından 

tanımaya başlamıştır. 

Ve bu ziyaretlerinde Sultan Abdülaziz ile yakın dostluk kuracak 
kadar çok görüşmüştü. Ayvazovski, Sultan Abdülaziz’in sanata 

olan tutkusunu Ebuziya Teyfik Bey’e şöyle anlatmıştı: 

“Sultan Abdülaziz’den resimlerim karşısında aldığım ihsanı, hiçbir 
hükümdardan almadım. Fakat padişahın bende cihan hazineleri ile 

değişemeyeceğim bir yadigarı vardır ki, yegane iftiharımdır. Bu bana sipariş 
etmiş oldukları sandal numunesidir. Kırmızı kalemle dört beş çizgiden 

ibarettir. Ben bir ressamım. Pek çok çizim görmüş olamama rağmen 
dünyada, bir sandalın böyle halini dört çizgi ile gösteren hiçbir ressam 

görmedim.” 

Ayvazovski'nin İstanbul ziyaretleri içerisinde en önemli olanı 
1874 yılında Sultan Abdülaziz’in davetiyle İstanbul’a dördüncü 

ve son kez gelişidir. Sultan Abdülaziz ondan Dolmabahçe 
Sarayı için İstanbul ve Boğaz manzaralı 30 resim sipariş eder. 

Kaynak: @CelineSymbioss

ESTETİK veSANAT
FELSEFES İ

RESİM & SANAT
Ivan Ayvazovsky’nin Gözüyle  

İstanbul
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SELDA BAĞCAN
(1948-Muğla)
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Harid Fedai’nin Koza adlı eseri gelenek ile modernlik arasında önemli 
bir köprü vazifesi görür. Fedai’nin modernizme uyarlanmış şiirlerinde, divan 
ve halk şiiri estetiğinin farklı şekillerde ifadesiyle karşılaşırız. Şiirleri için, 
eski  kültürden  etkilenme  ve  eski  kültürden  devşirdiği  bazı  sembolleri, 
modern  bir  anlayışla  ifade ettiğini  söylemek yanlış  olmaz. Fedai’nin şu 
sözleri onun gelenekten beslendiğini,  geleneğe  sırtını  dönmediğinin  güzel 
bir ifadesidir: 

“Geleneği ve onun içerdiği bütün birikimi bilmek, yaratıcılığı harekete 
geçirmenin ve özgünlüğün temel koşuludur” 

1940’ların  sonunda  başladığı  şiir  yazma  serüveni  elli  yılı  aşkın  bir 
süreden beri  devam ettiren Fedai,  Türk şiirinin aruz veya hece ölçüsüyle 
yazılmış olsun, şiirin gizli bir sesi, iç ahengi olduğuna inanır.

Osmanlıca Kelime ve Tamlamaların Kullanımı:

Şiirlerinde sade ve yalın bir dil kullanan Harid Fedai’nin Koza adlı şiir 
kitabı  İpekçeler,  Başkacalar,  ve  Eskiceler  olmak  üzere  üç  bölümden 
oluşmaktadır.  Serbest  ölçüyle  kaleme aldığı şiirleri;  aşk ve  sevgili  temalı 
şiirler,  destansı  şiirler  ve gezi-gözlem şiirleri ile son bölümde taşlama-hiciv, 
kahramanlık temalı destansı şiirlerden oluşur. Bu şiirlerde de hem divan şiiri, 
hem de halk şiirinin izlerini görmekteyiz. Harid Fedai’nin, Koza adlı şiir 
kitabında yeni şiirin içinde, eski şiirimizin izlerinin devam etmesi, şairin yeni 
şiiri yaratırken belleğinde eski şiire ait izlerin canlı olduğunu göstermektedir. 

Harid Fedai’nin şiirlerinde  divan edebiyatındaki  kullanıma  benzer 
kelime ve tamlamalara  yer  verilmiştir.  Fedai’nin  lirik  tarzda  yazdığı 
şiirlerinde  de,  geleneğe  dair  izler  görülmektedir. Fedai, her ne  kadar 
“İpekçeler”  bölümündeki  şiirlerini  lirik tarzda yazdığını  ifade etse de 
kullandığı birçok kelime eski şiiri bize hatırlatır. 

Fedai’nin,  “Düş  Gibi” adlı  şiirinde “O eşsiz saray çocukları  gibi” ve 
“Cumbalı  evlerinde  eski  İstanbul’un”  sözcükleri  eskiyi,  Osmanlı  Dönemi 
İstanbul’unu çağrıştırmaktadır:

“O eşsiz, saray çocukları gibi, 
Cumbalı evlerinde eski İstanbul’un… 
Sarıldık gülüştük leylak leylak.” (s.12).
Şairin “Sevda Zamanı” adlı şiirinde geçen “El-ayak” sözcüğü de divan 

şiirinde  divan  şairleri  tarafından  sıkça  kullanılmıştır.  “El-ayak  çekmek” 
sözcüğünü halk edebiyatı bağlamında da değerlendirmek yanlış olmaz. “El-
ayak çekmek” deyimi halk edebiyatında sık görülen bir deyimdir. Şairin bu 
sözcüğe şiirinde yer  vermesi,  hem divan edebiyatı  hem de halk edebiyatı 
geleneğinin yeni edebiyatta da devam ettiğinin bir kanıtıdır:

“İşte yanındayız iki can 
Vakitse akşamüstü
El-ayak henüz çekilmiş” (s.13).
Fedai’nin, “İzmir Güncesi” adlı şiirindeki “Divâne gönül” ve “Dîdeler 

rûşen”  sözcükleri  de  divan  edebiyatında,  divan  şairleri  tarafından  sıkça 
kullanılır. Şair, bu sözcüğe şiirinde şöyle yer vermektedir: 

“Gel!” demişti bir kez, İpek Hanım
 Durmak da ne söz, divâne gönül!
Ankara dayım yine, “dîdeler rûşen!”
 Dost meclisine asılı canım. (s.16). 
Fedai’nin bu şiirinde kullandığı sözcükler Fuzûlî’nin bir gazeliyle 

benzerlik  göstermektedir:
“Ger dilersen edesen nezzâre didâr-ı yâr
Gendüzün görme arada dîde-i rûşen kimi”
Şairin “Temmuz Güzellemesi” adlı  şiirinde geçen “Yoğiken” kelimesi 

divan şiirinde sık kullanılan sözcüklerdendir.
“Bir sabah elele yürürüz antik kente
 ortalıkta kimsecikler yoğiken” (s.34)
Osmanlı  padişahlarından  birçoğu  şairdir.  Osmanlı  padişahlarından 

Muhibbî  mahlasıyla  şiirler  yazan Kanuni Sultan Süleyman’ın  şiirlerinde  de 
“Yoğ iken” kelimesi geçmektedir: 

“Dest-i kudretle yoğ iken âlemi var eyledün
Kimini Müslim kılıp kimini küffâr eyledün” 
Fedai,  “Temmuz Güzellemesi” adlı  şiirinde “Divan durmak” sözcüğü 

dikkate değerdir. Divan şiirlerinde sık kullanılan bu sözcük Fedai’nin şiirinde 
de yerini alır:

Dizeler divan durur belleğimde 
Hoş geldin demek için sana 
gülücükler taşar yanaklarından 
dizlerim tutmaz olur. (s.30). 
Divan  şairleri  imparatorluk  başkenti  “İstanbul”u  şiirlerinde  sıkça 

işlemiştir. Divan şairlerinden Şeyhülislâm Yahya İstanbul’u “Cefâkâr” olarak 
adlandırdığı bir gazelinde şöyle der: 

“Korkarım cennette de uşşâk rahat bulmıya
Öğrenirse şîve-i hûbân-ı İstanbul’u hûr” 
Fedai’nin  “Eş  Zamanlı”  adlı  şiirinde,  Osmanlıca  kelime ve 

tamlamaların kullanılması ile  adeta geçmiş  ile  günümüz arasında,  eski  ile 
yeni edebiyat arasında imgesel bağ kurulduğu görülmektedir. Fedai’nin, ”Eş 
Zamanlı” adlı şiirde bu tür kullanımlara rastlanmaktadır: 

“Üç çifte bir zevrakçeyle çıktı Beşiktaş’a” (s.36).
“Bu şehr-i Stanbul ki Hacı Bekir lokumlu
“Kapısı açık paşa konağının.”(s.37). 
“Kâtip” tim setreli-pantollu(s.37).
“Beyan-ı hoş âmedi”(s.37).
“Gazeller yükseldi Boğaziçi’nden” (s.38).
“Nasılsa bir der-kenar, eski günlerden” (s.38).
“Tezhibli sayfalardan dile geldi sevdalar (s.38)
. Tambur soloları Cemil Bey’dendi”(s.38).
“Hicaz taştı Fikriye Hanım’ın içli sesinden” (s.38).
“Ve de Yemenide, elbet, Hare Var’dı 
Yürek yâresine “girizgâh” (s.38).
“Bir sayfa eklendi sevi defterine” (s.39).
Şairin, “Düş” gibi adlı şiirinde geçen “Onun’çün” kelimesi divan şiirinde 

sıkça kullanılan bir kelimedir.
Ağaçlar, “hoş geldin!” dedi, 
Çiçekler sevinçten divan durdu,
Onun’çün öttü tüm kuşları Ankara’nın… (s.11).
XIII.  ve  XIV.  Yüzyıl’da  yaşamış  olduğuna  inanılan  Yunus  Emre  bir 

şiirinde: 
“Yûnus, ışkunla kâ’imdür bu âlem
Anunçün devr ider devrân içinde”
dizelerini oluşturan kelimelerin, yüzyıllar sonra Harid Fedai tarafından 

yeniden  kullanılması  eski  şiirin  izlerinin  devam  ettiğinin  bir  kanıtı 
niteliğindedir.

Fedai’nin Koza adlı eserindeki “Başkacalar” adlı ikinci 
bölümünde de dil ve üslûp açısından divan ve halk şiirinin 
etkileri görülmektedir. Fedai, “Bir gece, bir masada…” adlı 
şiirinde  eski  edebiyatımızda  kullanılan  kelimelere  yer 
vermesi, divan şiirinin izlerini yansıtması bakımından önem 
taşımaktadır: 

“Aydın Ankay da tam sâkiydi hani 
Kadehler doldu boşaldı, boşaldı doldu, 
Şair Eşref’in Mastika’sı niyetine,
mor fesli Kıbrıs günlerinden…” (s.46).
“Bir bengisudur içmesini bilene”…(s.46).
Harid  Fedai’nin  divan  şiirinde  sık  işlenen  “Sâki” 

kelimesine yer vermesi, “Mor fesli” Kıbrıs günlerine özlem 
duyması,  “Bengisu”  kelimesi  gibi  Farsça  bir  sıfat 
kullanması,  yeni  şiirin  içinde  eski  şiirimizden  izler 
taşıdığının bir işaretidir.

Fedai, “Makedon Güzeli” adlı şiirinde ise: 
“Salınan selvisin sen 
“Dîvân”dan çıkma 
“Saçlarını sağ yanına dökerekten” (s.49) .
“Evlâd-ı Fâtihân”dan bir sayfa da ondan 
Başucundaki yatır’a mum yakarız”(s.49). 
Buradaki  beyitlerde  de  Fedai,  Osmanlıca  kelime  ve  tamlamalar  ile 

geçmiş ile bağını koparmadığını, adeta anlamı kuvvetlendirmek için bu tür 
kelimelere yöneldiğini görmekteyiz. “Dîvân” eski Türk Edebiyatı’nda sıkça 
kulanılan  bir sözcüktür. Nitekim, divan edebiyatı  şairlerinden  Nâbî, bir 
beyitinde “ dîvân” kelimesine şöyle yer verir: 

“Ta’ alallâh zihî dîvân-tırrâz-ı suret ü ma’nâ
Ki cism-i lafz ile rûh-ı me’âli eylemiş peydâ”  
XVII. Yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden olan Nâbî, şiirlerinde geçen 

Osmanlıca kelimeler ile Fedai’nin şiirlerinde geçen Osmanlıca kelimelerin 
benzerlikler  göstermesi,  Fedai’nin  geleneğe  bağlı  bir  şair  olduğunu, 
gelenekten kopmadığının bir ifadesidir.

Fedai’nin, “Eylül 94” adlı şiirindeki “Geru” sözcüğü de dikkat çekicidir:
“Şimdiden geru buralar bana zindan, 
buralar bana zindan!”(s.53).
Şairin kullandığı  “Geru” kelimesi  günümüzdeki  kullanımdan farklıdır. 

“Geru” kelimesinin yerini, günümüzde “Geri” kelimesi almıştır.
Harid Fedai, “İznik Destanı” başlıklı şiirinde de yine divan şiirinde 

sık kullanılan “Lalezâr” sözcüğüne yer vermiştir:
“Düşerken daha mevsimin ilk kar’ı 
Salonda açardı kış günlerinin lalezârı 
Nar mangalda kestanenin âlâsı.
Dost evleri dost gönüller durağı 
Bir eyvanda, şadırvanda ninniler 
Ve âbâdi dizlerde bebe başları, 
Mışıl mışıl, ipek yumağı”(s.60). 
Fedai;  “Âlâ”,  “  Şadırvan”,  “Âbâdi”  gibi  kelime  kullanımları  ile 

Osmanlıcaya  ne  kadar  hakim  olduğunu,  yeni  şiirin  içinde  bile  ustalıkla 
uyguladığını görmekteyiz.

Divan  şiirinde  de  “Lâlezâr”  sözcüğüne  sıkça  rastlamaktayız. 
XVIII.  Yüzyıl’ın  divan  şairlerinden  olan  Nedîm  şiirlerinde  “Lâlezâr” 
kelimesine sıkça yer ver verdiği görülür:

“Gel ey nesîm-i sabâ lâlezârdan ne haber
Selâmı geldi mi peyk-i bahardan ne haber.”
Fedai, “Ohri Söylemleri” adlı şiirinde;
“Amma, nicedürür besbelli ki öfkeli”(s.58). 
“El-pençedir, divan durur aksaksız” (s.58).
Osmanlıca kelimeler kullanmış olması, şairin eski şiir geleneğini devam 

ettirdiğinin, bağını koparmadığının bir işaretdir.
Fedai’nin Koza adlı eserindeki  “Eskiceler”  adlı  üçüncü bölümünde de 

dil ve üslûp açısından divan ve halk şiirinin izlerine rastlanır. 
Hiciv-taşlama  ve  destansı  şiirlerden  oluşan  bu  bölümde  Osmanlıca 

kelime ve tamlamalara sıkça rastlanmaktadır.
Harid  Fedai’nin  “Sitem”  adlı  destansı  şiirinde  de  Osmanlıca 

tamlamalara ve kelimeler dikkat çekicidir. Bu şiirde “Cezire-yi Hadrâ”, “Der 
Saadet”, “Kâh”, gibi kelimelerde geleneğin izlerini görmekteyiz. (s.79). 

Şair “Sitem” adlı şiirinde Osmanlıca tamlamalara da yer verdiği görülür:  
“Hâfıza-yı beşer, nisyân ile malûldür”, derler. (s.83). 
Mezar  taşına  şiir  yazma  geleneği  eski  Türk  Edebiyatı’nda  sıkça 

kullanılan motiflerdendir. Divan şairleri, eserlerinde mezar taşlarına yazılan 
şiirlere önem vermesinin nedeni, insana ölüm duygusunu hatırlatmasıdır.

Harid Fedai, “Sitem” adlı şiirinde mezar taşına şiir yazma geleneğinin 
devam  ettiği görülür. Fedai’nin mezar  taşına  “Hüvelbaki”  yerine  “Sözüm 
Bâki”  yazılmasını,  ahını  duymayan  Türkiye’yi eleştirerek,  artık  sesini 
duymasını istemektedir: 

“Ancak sen, ana dediğim Türkiye, 
benim göklere çıkan ahımı, bağrına taş diye basarsın.
Ve mezar-taşıma “Hüvelbaki” yerine,
koskoca bir “Sözüm Bâki!” yazarsın!” (s.87).

Hiciv-Taşlama:

Toplumsal meseleleri düzeltmede önemli bir yeri olan hiciv şiiri 
geleneğini  devam  ettiren  Harid  Fedai,  Koza adlı  şiir  kitabının  üçüncü 
bölümünde “Eskiceler”, başlıklı hiciv şiirleri sıkça görülür. 

Fedai, “Dostluk” adlı  şiirinde,  Amerika-Türkiye ilişkilerini  şöyle 
hicveder: 

Dostluk
-Amerika’nın Türkiye’ye arzuhalidir. 
Nato, Cento, Çemento.
Vimto, Konçimento, Sagramento!

Geri kalmışsın bir kez..bu, Allahtan. 
Ver elini bana, selamete çık.
Kore’de destanların var 
Gerçi Mehmetlerim öldü bacakları, kolları kesildi 
 uzak illerde… 
ama göğsünde madalyalar,
dosyalarında övgüler var. (s.76).
Şair, “Sitem” adlı  şiirinde ise 1955’lerde başlayan  EOKA saldırılarına 

temas ederek, EOKA terör örgütünü, İngiltere’yi  ve Yunan subayı  Grivas’ı 
şöyle hicveder: 

Bir Nisan’ı bilirsin, hani 1955 yılında,
Hani ilk bombaların patladığı gece vardı ya,

Rum hançeri sıyırıp asi kalkarken
İngiliz, bir resmi duvarlara asıyordu:
Bir çorbacıydı bu, adı Grivas… 
Verilen haberleri üst üste dizdik:
İçimiz ürperdi, tek hedef bizdik! (s.82).

Fedai’nin Şiirlerinde Destan Geleneği:

Kıbrıs’ın  Osmanlılar  tarafından  fethedilmesiyle 
birlikte birçok gelenek de beraberinde Ada’ya gelir. 
Bunların başında;  Halk Şiiri,  Karagöz-Ortaoyunu, 
Destanlar, Gazâvatnâmeler, Fetihnâmeler v.s gibi 
türlerdir.  Epik  anlatım türü  olan  destanlar,  nazım 
türünde  yazılırlar.  Halk  edebiyatı  geleneğinde 
önemli bir yer teşkil  eden destanlara Kıbrıs  Türk 
Edebiyatı’nda da rastlamaktayız.
Harid Fedai’nin “Sitem”  adlı  destansı  şiiri  ile 
Ahmed Tevfik Efendi’nin  Tesalya  savaşı ile  ilgili 
yazdığı  bir  destansı  şiiri  benzer  özellikler  ihtiva 
etmektedir.  Her  iki  şiirde  de  düşman devlet  olan 
Yunanlılara gönderme varken, savaş  meydanından 
kaçan Palikaryalar da ironik bir dille ifade edilir. 
Tevfik  Efendi  1897  Türk-Yunan  savaşına  dair 
kaleme  aldığı  bir  şiirinde  Yunan  devletine  ve 
Palikaryalara şöyle gönderme yapılır:
Diken ilişti fistanınıza bağırdınız hemân:
“Ebgâse şebto ce afizme” diye ettiniz nidâ 
Nerde kaldı Pallikaryalık nedir bu el-amân 

Siz Osmânlıları oyuncak sanırdınız galiba

Kuruldunuz kuruldunuz bütün münhezim oldunuz
Biriniz kurtuldu ise kûsûrunuz uruldunuz
Firâr eylediniz ammâ kurtaramadınız başı 
Ne dayısı kaldı Pallikaryanızın ne kardaş 

İşte Harid Fedai ise, “Sitem” başlıklı destansı şiirinde Yunanistan devletine 
gönderme yapar ve palikaryaları ironik bir dille eleştirir:

Utku günlerinin anısı diye
Torunlardan torunlara nakledilir bu hikâye:
Baf kapısı’nda tam beş bin öfkeli kâfir
İğne atsan yere düşmez
Ve çan çağrılarına uyanlardan biri, 
Yorgallides nam balligari
Naralanır, küfrü basar. 
Ve çokgeçmez,
Namlılardan kasap-,başı karabardak 
Ossaat önün keser…
Bileğe bilek,yüreğe yürek gerek. 
Hasan’ımın malta bıçağı parlarken, 
Gavur’un şımarığı az önce zırlarken, 
Selameti kaçmada bulur.
Gökkubbeyi hepten kaplar naralar
Koca meydan şimdi bomboş.
Büyüğü küçüğü sırra kadem basar… 
Ortada sadece iki kişi:
Biri kaçar, öteki kovalar.

Yorgallides düştü düşecek,
Karabardak ensesine üşüştü üşüşecek… 
Devamlı üç mil koşarlar
Duyanlar hâlâ şaşarlar. 
Gâvurda takatsiz adımlar, 
Ama, İncirli’de panayır var.
Altına gizlenir de bir küfenin, kurtulur elinden efenin…
o gün bugündür hikâye-yi Karabardak
dolaşır ev ev, çardak çardak… 
“insanlar ölür, destanlar kalır.”
Benim böyle nice yiğitlerim var:

Bıçak sallar, yumruk atar, nam alır… (s.81).
Destanlarda bir  iyi  bir  de kötüler vardır.  Fedai’nin “Sitem” adlı  destansı 

şiirinde  Kasap-  başı  Karabardak  iyi-kahraman,  Yorgallides  ise  kötü-düşman 
olarak  görülür.  Destanlarda  din  meselesi sıkça  temas edilen konulardandır. 
Burada “Gavur” eleştirilmiştir. Destanın son bölümünde Karabardak’ın mahlası 
verilerek methedilir. 

Methiye:

Divan  şiiri  nazım  türü  geleneğinin  önemli  yapıtlarından  biri  olan 
medhiyeler,  padişah,  vezir, şeyhülislam  gibi yaşayan  devlet büyüklerini 
övmek için yazılan  eserler yanında,  4 halife ve  başka  din  ve  tarikat 
ulularını övmek için de yazılmaktaydı. Eski kültürümüzden itibaren var olan 
methiye geleneğinin Harid Fedai’nin şiirlerine de yansıdığını görmekteyiz. 
Fedai, “İznik Destanı” adlı destansı şiirinde  Yıldırım Bayezid’i şu sözlerle 
metheder: 

“…Yeşil Cami ki O’nun yadigârı 
Dünya durdukça yaşatır Hüdavendigar’ı
Yıldırım’ın katkısıyla aydınlık…”(s.57). 
Fedai’nin “Sitem” adlı  destansı  şiirinde  Kasap-başı  Karabardak’ı  şu 

sözlerle methettiği görülür: 
“… O gün bugündür hikâye-yi Karabardak
dolaşır ev ev, çardak çardak…
“İnsanlar ölür, destanlar kalır.” 
Benim böyle nice yiğitlerim var:
Bıçak sallar, yumruk atar, nam alır…”(s.81).

Çiçekle İlgili Unsurlar:

Osmanlı-Türk kültüründe çiçekler, somut ve soyut özellikleriyle dikkat 
çeken önemli unsurlar arasında yerini alırlar. Klâsik Türk şiirimizde de çiçek 
unsuru, duyguların dili olarak ifade edilmektedir. 

Harid Fedai, Kır  Çiçekleri  adlı  eserinde  divan  şiirinin  en  önemli 
sembollerinden biri olan “gül” ağacına şöyle temas etmektedir: 

Kadınım, motiflere döktü bu “rüya” yı 
Yürek yürek altın varak bezeli
Eleğimsağmalardan renk cümbüşü 
Hasbahçede güller derdik hâsılı
Ama ne tür, bir minyatür, olup çıktı birliktelik 
İpek ipek, sonsuza dek, canevine asılı!..(s.40). 
“Lâle” divan şairleri  tarafından sıkça kullanılan motiflerdendir.  Klasik 

Türk  Edebiyatı’nın  önemli şairlerinden  biri olan Fuzûlî (1556) “Leyla ile 
Mecnun” adlı mesnevisinde 

“Lale” kelimesine şu şekilde yer verir: 
“Ger lâle isen ne dağdansen 
V’er süsen isen ne bâğdansen” 
Fedai’nin”  İznik  destanı”  adlı  eserinde  lale  ve  lalezâr  kelimelerinin 

kullanımı divan edebiyatı şairlerinden farksızdır:
“… Düşerkenden daha mevsimin ilk kar’ı,
salonda açardı kış günlerin lalezârı”(s.60).
“… O ellerdi çinilere can veren
Lale rengi, gök Mavisi cümbüşte”(s.61).

[…] 
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