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SÖZ UÇAR YAZI KALIR* 

 
Seyit Ahmet KUTUZMAN 

 

Sevgili Kardeşim tayyip; şair kardeşim 

O gün sayenizde sizinle tanışmak beni ne kadar memnun ettiyse mektubunuz da ondan daha 

fazla olarak beni duygulandırdı. 

Biliyorsun arz ettiğim gibi mektuplaşmak hususunda oldukça ihmal davranan bir kimseyim. 

Ama üst üste gösterdiğiniz incelik ve nezaket beni bir şeyler olsun yazmaya mecbur etti. 

Cemiyette sayısı çok çok azalan duyarlı bir kimse olduğunuz şüphe götürmez şekilde 

meydanda. Bu haliniz ömrümde çok nadir yaptığım mektup yazma ve hiç yapmadığım cevabi şiir 

yazma işini bana yaptırdı. Cevabi diyorum gücenmeyeceğinizden emin olarak. 

Karşımda yazmanın kolay, ama söylemenin zor olduğunu yazmışsınız. Bu söylemek tabirinden 

ben, saz şairlerinin yaptıkları gibi irticalen şiir söylemeyi anlıyorum. Tanıştığımız gün size irticalen şiir 

söylemeyi hiç denememiş, sadece kalem zoruyla yazan bir şair olduğumu ifade etmeyi aklıma 

getirmemiştim. Beni mazur görünüz. Ayriyeten şiir söyleyebildiğinizi de anlıyorum. Bu 

kabiliyetinizden dolayı da sizi candan tebrik ederim. 

Fakat benim kanaatime göre hafife almıyorum ama irticalen şiir söylemekle ısmarlama şiir 

yazmak arasında kalite bakımından fazla bir üstünlük göremiyorum. Fakat bu yolla da büyük şiirler 

veren saz şairlerimiz oldukça fazladır. 

Size çok güzel bir şiir yazayım, şair kişiliğinize layık olsun dedim ama şiirden çok manzumeye 

benzedi. Kısmet olursa iyisini yazdığımda gönderirim. Biliyorsunuz zaten her şairin ömründe şiir 

denecek eseri ya üç tane çıkar ya beş. 

Daha nice şiirli mektuplar yazmanız ümidi ve temennisiyle Allah'ın selamı üzerinize olsun der, 

mektubuma şimdilik son verir gözlerinizden öperim. 

 

Çiçeği tercih et gül e kanıp da 

Sevda bahçesinde solmamaya bak 

Kafiye düzeni şair sanıp da 

Üstatda yanılmış olmamaya bak 

 

Her kışa bir bahar, her bahara yaz 

Gazne'ye bir Mahmud, Mahmuda Ayaz 

Nefsin hoşlanmışsa benim gibi yaz 

Kimseyi karşına almamaya bak 

 

Şair yüreğinden alır nefesi 

Zordur gönüllere götürmek sesi 

Sen bana benzeme cezbet herkesi 

Boş laf hüner değil dalmamaya bak 

 

Bir mektup yazmışsın, resmidir Resmen 

Şair resmiyeti tanımaz kısmen 

Gerçi Elbistan’da yaşarım cismen 

Ruhuma yabancı kalmamaya bak 

 

Bana şeyhim derler şıh diyen yoktur 

Ne kadar yazsam da peh diyen yoktur 

Adım Seyd Ahmetdir eh diyen yoktur 

Beni fazla büyük bulmamaya bak 

 

*Seyit Ahmet Kutuzman 09.01.1989 Elbistan/Bana göndermiş olduğu tek mektup. 


