BİR ŞÂİR ve BİR KIT’A
Râsim D E N İZ
Zamanın zulmüne uğramış nice kitap
lar, nice şâirler ve nice şiirler vardır. B un
ları bulmak, bilm ek ve ebediyyete intikal
ettirmek oldukça zor bir iştir. B ir köşeye
atılmış, yırtılmış, tahrip edilmiş binlerce
kitaplar, mecmualar içinde, kim bilir kaç
şiir yok olup gitmiştir. Sağlığında kıyme
tini bilmediğimiz, sözlerini ve şiirlerini bir
tarafa yazmadığımız veya yazılanları mu
hafaza etmediğimiz ve böylece hafızalar
dan silinip yok olan kim bilir kaç şâirimiz
vardır; Allah b ilir...
Zaman herşeyi unutturmakta ve yok
etmektedir. Zamanın zulmünden kitapları,
mecmuaları ve sözleri kurtarmak, insanla-,
rm elindedir. Bulduklarını, bildiklerini,
duyduklarını, bir tarafa atmadan yâdellere
satmadan, tahrip etmeden ve ettirmeden
saklamalı, saklatmalı, yazmalı ve muhafaza
altına almalıdır ki; böylece kültür m irası
mız yok olmaktan kurtulsun...
Hele, bugün dursun yarın, gibi ihmalliklerimiz bize çok pahalıya mal olm akta
d ır... Elimizdeki im kanların nasıl yok olup
gittiklerini gördükten sonra aklımız başım ı
za gelmekte, _fakat iş işten geçm ektedir...
Y a bilgi kaynağı olan yaşlı kişi ölmüştür,
ya almayı ihmal ettiğimiz kitapları fâreler
kemirmiş, güveler tahrip etmiş veya adam
elden çıkarm ıştır... B u söylediklerimiz ak
la ilk gelenlerdir. Çok kıymetli kitapların
yerlere gömüldüğünü, yabancılara satıldığı
nı duymak ve birşey yapamamak ise in
sanı kahretm ektedir...
Şâirlerimizin şiirleri umûmiyetle tam
olarak bir kitapta, bir mecmuada ve bir
cönkte bulunmayabilir. Bunların çeşitli sebebleri vardır. Bunlar arasında bir kaçını
sayacak olursak; Şiiri kayda geçiren kimse
yazdığı şiirin bir veya birkaç kıt’asmı unu
tarak yazmamış olabilir, cönkü tutan kim 
se bir şiirin tamamını bilm eyebilir veya şâir
o şiire daha sonra bir k ıt’a eklemiş olabilir.
Bu ve bıına benzer sebeplerden dolayı b a
zı şiirlerde eksiklik veya noksanlıklar görü
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lür. Böylesi şiirler kitaba eksik olarak geç
mişlerse, bunların tamamının ikinci baskı
da kitaba geçirilmesi düşünülerek eksik
olan kitaların yayımlanması gerekmektedir.
Bu tür k ıt’a tamamlamalar, tamamlayanlar
için bir övünç kaynağı olmadığı gibi, daha
önce eksik yayımlanmış kitaplar için de
bir nâkısa, bir özgür sayılmamalıdır. Çünkü
insanlar eserlerini eldeki malzemeye göre
yaparlar, her malzeme de tam olarak hiç
bir yerde bulunm ayabilir... K aynaklar ta
ranırken bir şâirin eksik bir şiirine rastla
mış isek «eksikleri biz mi tamamlayacağız,
bu kadarcık eksik de bulunsun» deyip geç
memeliyiz. Yerine göre bir kıt’a değil, bir
mısra bile şiirin bütünlüğü içinde çok önem
li o lab ilir...
Husûsiyle kıymetli şâirlerimizin şiirle
ri, b ir mısra ve bir kıt’a da olsa, onu nisyana terk etmeden edebiyat dünyasına kazandu'malıyız. Bu durum ilme verilen de
ğeri ifâde ettiği gibi, şâirlerimize olan ve
fa borcumuzdur da.
B iz de belirttiğimiz bu düşüncelerden
hareketle; 1985’de «Halk Kültürü Y ayın
ları» arasında çıkan çok değerli ilim adam
larım ızın hazırlamış olduğu ve her fırsatta
faydalandığımız «Azarbaycan Âşıkları Ve
E l Şâirleri» kitabının birinci cildinde bah
si geçen «Hasta Kâsım sm , «Senem Gel»
redifli şiirine bir kıta’ ilâve etmek istiyo
ruz, A zarbaycan Âşıkları Ve E l Şâirleri ki
tabında olmayan bu kıt’a, şahsî kitaplığı
mızdaki şiir mecmuasındadır ve dört kıt’aIık şiirin üçüncü kıt’asını teşkil etmektedir :
«Efendim sultânım sevgili hânım
C efânı çekmekden yanupdur cânım
Ç al tığ-ı gamzeyi dökülsün kânım
Elinde şemşirli kanlı senem gel»
M ecm uada geçen bu şiirin diğer üç
kıt’asmda bazı kelimelerde değişiklikler var
sa da, önemli değildir. Ancak yine de, bu
değişiklikleri k ıt’a k ıt’a yazarak belirtmeyi
uygun bulm aktayız:

—

Millî Folklor

SEN EM G E L
1 — Güzeller' güzeli gel ha gel oldu
Y eşilli zerbablı allı senem gel
Avcıyı görünce maral bakışlı
Yüzü ağ incili2 halli senem gel
2 — Â şık olan3 bir söz söyler özinden
Âlem mi kahr olmuş4 ela gözinden
Dudağı şekerli ballı senem gel
3 — Efendim sultânım sevgili hânım
Cefâm çekmekdeta yanupdur canım
Çal tığ-ı gamzeyi dökülsün kânım
Elinde şeınşirli kanlı senem gel
4 — Hasta Kasım der senin6 ile heneklüm
Ağ yüzinde haller? benek beneklüm
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Ve
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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10.
11.

Zerbâb8 m intanlı dikme9 gömleklüm
İnce belli'O to ram an " şallı senem gel
İşâretli kelim eler Azarbaycan Âşıkları
E l Şâirleri kitabında şöyle geçmektedir :
Te’rifli.
Birçekli.
Odur.
Bada.
Danışanda.
Hetaekli benekli.
Gaşa haller.
Atlas.
İpek.
Üstü başı.
Tinne.
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