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 Hece Taşları  Sayfa 20  

 

Türklük toparlanıp maya tutanda 

Gemiler karada kulaç atanda 

Fatihler denizde at oynatanda 

Süren kimdir dedim Yunus dediler” 

 

Babamla yaşadığımız birkaç anıma da yer 

vererek, sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Konya Âşıklar Bayramı’nda, Eskişehir’de 

1300 şairin katılımıyla, 1. olduğu Yunus Emre şiir 

yarışmasına, tekrar niye katılmadığı sorulunca; her 

şairin önünün açılmasını gerektiğini söylemişti. 

Babamla unutamadığım bir diğer anımız 

ise şudur; kendisine mektupla üç tane şiir gönderen 

bir şair için, benim “baba bu şair kendini az 

geliştirmiş” dediğimde, “…geliştirir, şiir emektir. 

Herkes sermayesi kadar iş yapar, insanlar çalışır 

kazanır, başarır her şeyi ama bir şair gönlüne sahip 

olamaz” demiştir. 

Bu yazıyı yazmama vesile olan, değerli 

şair kardeşim Mehmet Gözükara’ya, Haşim 

Kalender’e ve Rahmetliyle büyük bir dostluğu olan 

şiir seven gönül insanı Ramazan Kılıç kardeşime 

teşekkür ederken; En çok şairi olan, Afşin Elbistan 

yöremizin değerlerine, tüm Türkiye’nin kültürünün 

emanet edildiği, gurur duyduğumuz Kültür ve 

Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ın 

bölgemizin şair, şiir ve edebiyatına gereken önemi 

vereceğine inanıyorum. 

Babamın vefatında yazdığım, bir şiirimle 

yazımı bitiriyor ve saygılar sunuyorum. 

 

Kalkın sizi öksüz bıraktım diye, 

Güneş üstümüze doğdu bu sabah, 

Çile dünyamızın çilekeş devi, 

Bahtın bir tabuta sığdı bu sabah. 

 

Baba evlat değil biz arkadaştık, 

Azmi dert bohçası açtık ağlaştık, 

Yenmek için senelerce uğraştık, 

Bitti umudumuz çoğ’du bu sabah. 

 

Amcam hasta diye haber almıştım 

Kabristana vardım donup kalmıştım 

Ölen hasta olan anam sanmıştım 

Hepsi vardı babam yoktu bu sabah. 

 

 

VASFİ GÜCENİR 
 

Haşim KALENDER 

 

Lügatçemiz lügatimden ırarken  

 Dermeden geçersem Vasfi gücenir  

 Hurman Çayı deryaları ararken  

 Girmeden geçersem Vasfi gücenir  

 

Telli Senem’iyle Osman edeyi  

 Sahren havuzunda doldur badeyi  

 Çoban Pınarı’nı, Ayran Dede’yi  

 Görmeden geçersem Vasfi gücenir  

 

Takip eylediğim âşıklık yolu  

 Serçeli’nin başı aşığa yalı  

Aşağı Boğaz’da çimlere halı  

Sermeden geçersem Vasfi gücenir  

 

Çoban Ahmet yaylaların ayağı  

Nevruz açar sümbül kokar koyağı  

Bostan Beli kafiyeler uyağı  

Varmadan geçersem Vasfi gücenir  

 

Anılar depreşip olta atarken  

 Yar saçlı şelale güneş batarken  

 Ellerimle tutam tutam tutarken  

 Örmeden geçersem Vasfi gücenir  

 

Makamlar boşalır başka atanır  

Tanıyanda tanır, Tanır’da tanır  

At aksamaz ise yiğit utanır  

Sürmeden geçersem Vasfi gücenir  

 

Dedebaba şükürkârdır nimete  

  Afşin Ashab-ı Kehf düşmüş kısmete  

Vasiyeti vardı oğlu İsmet’e  

Vermeden geçersem Vasfi gücenir  

 

Tuna’ya hasretin durur tamamı  

Şahit ayaktadır kale hamamı  

Kahramanmaraşlı Sütçü İmam’ı  

Sormadan geçersem Vasfi gücenir  

 

Kalender ölüm var bu çaba niçin  

Bana da Tanır’da bir mezar açın  

Dizginleri çekip Fatiha için  

Durmadan geçersem Vasfi gücenir  

 


