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Öz

Ġster ölçülü ister serbest olsun, tek dizeden veya sayfalar dolusu
bölümlerden oluĢsun kaynağını duyguların gücünden alan kendine özgü ve
kendini özgü bir söyleyiĢi ile insanı ilgilendiren hemen her konuda
yazılabilen Ģiir; hem edebî zevkin oluĢmasına yardımcı olan bir yazı türü;
hem de bireyin olumlu davranıĢ kazanmasında etkili olan bir eğitim aracıdır.
Nitekim Ģiirin Türkçe Öğretim Programı‟nda zorunlu türler arasında
gösterilmiĢ olası bu savın doğruluğunu destekler niteliktedir.
Bu çalıĢmada ÂĢık Veysel‟in Ģiirleri Türkçe Öğretim Programı‟nda
belirtilen tema ve alt temalar çerçevesinde incelenmiĢtir. Bu amaç
doğrultusunda öncelikle çocukların sevebileceği Ģiirlerin nitelikleri üzerinde
durularak Ģiirlerin bu ölçütlere uygunluğu araĢtırılmıĢ, sonrasında ise bu
Ģiirlerde hangi tema ve alt temaların iĢlenildiği tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Veriler, Doğan Kaya tarafından hazırlanan ve Ģairin bütün Ģiirlerini ihtiva
eden “ÂĢık Veysel” (2011) isimli eserden hareketle elde edilmiĢtir. AraĢtırma
sonucunda ÂĢık Veysel‟in Ģiirlerinin Türkçe Öğretim Programı‟nda
belirlenen temaların bütününü (%100), alt temaların ise büyük bir
çoğunluğunu (%73.73) destekleyecek, Ģiir eğitimine ve sevgisine katkıda
bulunacak bir özellik sergilediği görülmüĢtür.
Anahtar Sözcükler: ÂĢık Veysel, Türkçe Öğretim Programı, Ģiirler, tema
ve alt temalar.
UTILIZING POETRY LANGUAGE IN TEACHING OF THE
THEMES: ÂġIK VEYSEL EXAMPLE
Abstract
Poetry, which can be written in almost every subject, whether it is in
meter or free, single-stringed, or pages-full of sections, which takes its source
from the power of emotions, is a type of writing that helps to create literary
pleasure; as well as an educational tool that is effective in achieving an
individual's positive behavior. As a matter of fact, poetry supports the
correctness of this possible argument that has been shown among compulsory
species in the Turkish Curriculum.
In this study, the poems of ÂĢık Veysel were examined within the
framework of the themes and sub-themes mentioned in the Turkish
Curriculum. For this purpose, firstly the qualities of the poems that children
can love can be emphasized and the appropriateness of the poems to these
criteria was investigated. After that, it was tried to determine which themes
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and sub themes were processed in these poems. The data was obtained from
Doğan Kaya's "ÂĢık Veysel" (2011), which contains all the poems of the
poet.
As a result of the research, it was seen that ÂĢık Veysel's poems had a
feature which would support the whole of the themes (%100) determined in
the Turkish Curriculum and a great majority of the sub-themes (%73.73) and
contribute to poetry education and the love for poetry.
Keywords: ÂĢık Veysel, Turkish Curriculum, poems, themes and subthemes.

GiriĢ
Edebiyat doğuĢtan getirilen güzellik duygusunu harekete geçirilmesi, geliĢtirilmesi ve
ileriki yaĢlara taĢınması için önemlidir; çünkü edebî metinler önce taĢıdıkları ses ve ritimle
çocuğun ilgisini çeker (ġimĢek ve Yakar, 2012: 41). Türkçe Sözlük‟te “Zengin imgelerle, ritimli
sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan yazınsal anlatım biçimi” (Dil Derneği, 1999:
1259) olarak tanımlanan Ģiirin yazınsal türler içinde gerek yapısından ve gerekse dilsel
dokusundan dolayı ayrı bir yeri vardır (Özdemir, 2013: 195). ġiirin kendine özgü bir dile,
duygusal yoğunluğa ve düĢsel olarak kurgulanmıĢ bir dünyaya sahip olması, duygu, düĢ ve
özlemlerden oluĢması, çocukların dil becerilerini geliĢtirmelerinde, sözcüklerin sihrini ve dilin
matematiğini kavramasında kolaylık sağlaması onu önemli bir araç yapmıĢtır (Güleryüz, 2003:
239). ġiirin amaç ve araç olarak kullanımı, diğer edebî türlerden farklı ve özel bir yere sahiptir;
çünkü Ģiir çocuğun hayal dünyasındaki zenginlikle eĢ değerdir. Bu yüzden Ģiirin özünde
çocuğun ve çocukça bir dünyanın saflığı ve temizliği vardır (Yalçın ve AytaĢ, 2012: 207). ġiir
okumanın okuyucuya pek çok fayda sağlamaktadır. Bunlar “Ana dili sevgisi ve sanatsal bir
derinlik kazandırmak, Yaratıcılık ve hayal gücünü geliĢtirmek, Sözlü ifade gücünü geliĢtirmek,
Ulusal ve evrensel değerlere ulaĢmak” (Güleryüz, 2003: 241-242) olarak sıralanabilir.
Kıbrıs‟a göre Ģiirlerde yer alan ölçü, uyak ve durak gibi nitelikler doğuĢta var olan ritim
duygusunun geliĢmesini sağladığı için eğitimin vazgeçilmeyecek bir ögesidir. Çocuklar
geliĢimlerinin her döneminde ulus, yurt ve insanlık sevgisinin kazandırılmasında, iyiden ve
güzelden yana bir tutum takınılmasında, anadili sevmesinde ve bu konuda bilinçlenmesinde düz
yazıdan daha etkili olan Ģiiri okuma ve ezberleme etkinliklerini severek yerine getirirler (2006:
102). Çocuklara sunulan şiirlerin yazınsal ve biçimsel özellikleri, çocukların şiir diliyle etkili
iletişimini belirleyen temel değişkenlerdir (Sever, 2013: 148). ġirin‟e göre halk edebiyatı ve
folklor ürünleri mücerret kavramlar ihtiva eden divan edebiyatına nazaran çocuğun dünyasına
daha uygundur. Tabiatla iç içe olan, halkın günlük yaĢayıĢından izler taĢıyan, eğitici, öğretici ve
eğlendirici olan halk edebiyatı ürünleri bir yandan kültür motiflerinin benimsetilip yaĢatılması
öte yandan çocuğun içinde yaĢadığı toplumun duyarlılıklarını kazandırması bakımından
önemlidir (1997: 390). Türk edebiyatı bu yönden zengin kaynaklara sahiptir ve birçok konuda
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yazdığı dizeleriyle bu kaynağı besleyen halk Ģairlerimizden biri de ÂĢık Veysel‟dir. Alptekin‟e
göre (2009: 1) Türk saz Ģiirinin 20. yüzyıldaki en büyük temsilcisi ÂĢık Veysel, Yunus Emre
düĢüncesiyle yaratılmıĢı Yaradan‟dan ötürü seven ve Türkçeyi en güzel kullanan
Ģairlerimizdendir. Veysel‟in Ģiirlerini konularına göre tasnif eden ve on beĢ baĢlığa –AĢk,
Tabiat, Fikri, Dert, TaĢlama-Ergi-EleĢtiri, Dinî-Tasavvufî-Mistik, Millî, Kendisiyle Ġlgili, Ünlü
KiĢiler, KuruluĢ-Tesis, Gurbet, Gönül, Yurt-Belde, Öğüt, Fanilik, Zümre- ulaĢan Kaya (2011:
79-80) ise konu zenginliğinin, konulara yaklaĢımının ve onları Ģiirlerinde ele alıp yansıtabilme
gücünün Ģairi halka yaklaĢtırdığını ifade eder.
ġairin insanı ilgilendiren hemen her konuda kalemini ustaca kullanmasının yanı sıra
karakteri de eğitim sürecinde rol model olacak düzeydedir. Henüz çocuk yaĢta gözlerini
kaybetmesine rağmen hayata küsmek bir yana yaĢam sevincini hep canlı tutması, yeni ve güzel
eserler vermeyi kendine ilke edinmesi kiĢilik geliĢimi bakımından da eğitime konu olacak bir
durumdur. Bu açıdan düĢünüldüğünde ÂĢık Veysel‟i yalnız sanatı ile değil, engelleri aĢan azim
ve iradesiyle de üzerinde durulmaya değer Ģahsiyet olarak görmek mümkündür.
Amaç
Bu çalıĢmada sazı ve sözüyle geniĢ kitlelere ulaĢmayı baĢarmıĢ sanatçılarımızdan olan,
yaĢadığı dönemde ve ölümünden sonra Ģiirleri dillerden düĢmeyen, hatta bir kısmı ders
kitaplarına alınmıĢ olan ÂĢık Veysel‟in Ģiirleri Türkçe Öğretim Programı‟nda (2006) belirtilen
temalar çerçevesinde incelenmiĢ ve bu Ģiirlerin ana tema ve alt temaları destekleme durumu
araĢtırılmıĢtır. Bu amaç çerçevesinde aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır:
1. ÂĢık Veysel‟in Ģiirleri programda belirtilen ana temaları desteklemekte midir?
2. ÂĢık Veysel‟in Ģiirleri programda belirtilen alt temaları desteklemekte midir?
3. ÂĢık Veysel Ģiirlerinde en çok hangi ana ve alt temalara yer vermiĢtir? ġiirlerde ana
ve alt temaların bulunma sıklığı nedir?
4. ÂĢık Veysel‟in eserleri Ģiir eğitimine katkı sağlamakta mıdır?
AraĢtırmanın Önemi
Türkçe Öğretim Programı‟nda (MEB, 2006: 57) yer verilmesi gereken türler arasında
görülen Ģiirin hangi metinler aracılığıyla öğretilmesi gerektiği son derece önemlidir; çünkü
estetik zevkin geliĢiminden değer yargılarının oluĢumuna kadar pek çok konuda bu kaynaklar
belirleyici bir rol üstlenir. Literatüre bakıldığında Ģiirin iĢlevindeki kazanımlara karĢın bu türün
eğitim aracı olarak kullanılmasına yönelik çalıĢmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir:

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/4 2017 s. 2711-2740, TÜRKİYE

Yıldız YENEN AVCI

2714

Açık ÖnkaĢ “Çocuk Edebiyatı Kitaplarında ġiirin Yeri” (2009: 1-12) makalesinde bu
kitaplarda yer alan Ģiir bölümlerini inceleyip karĢılaĢtırmalar yaparak bölümlerin yeterliliği
konusunda değerlendirmelerde bulunmuĢtur. KüçükavĢar ve Hasırcı‟nın (2013: 57-76) Türkçe
ders kitaplarındaki Ģiirlerin çocuğa görelik ilkesi bakımından yaptığı incelemede Ģiirlerin
kısmen çocuğa göre olduğu ve çocuk gerçekliği ilkesinin pek gözetilmediği tespit edilmiĢtir.
Kaya (2013: 49-96) “Okuma-Yazma Öğretiminde ġiir” adlı makalesinde Ģiirden yararlanma
konusunda öğretmenlere uygulama önerilerinde bulunur. Temaların öğretimine yönelik olarak
ise BaĢ‟ın (2011: 175-200) çalıĢması örnek gösterilebilir. AraĢtırmacı Ġlköğretim Yüz Temel
Eser‟in içerisinden seçilmiĢ, 84 (seksen dört) adet örneklem üzerinde ana tema ve alt temaların
istatistiğini yapmıĢ, değerlendirmelerde bulunmuĢtur. BaĢ‟a göre Ġlköğretim Yüz Temel eser, alt
tema açısından zengin bir birikime; sadece Türkçe derslerinde değil, diğer derslerde de
yararlanabilecek bir içeriğe sahiptir.

Bu çalıĢmada ise ÂĢık Veysel‟in Ģiirlerinin Türkçe

Öğretim Programı‟nda belirtilen ana tema ve alt temalara uygunluğu araĢtırılmıĢtır. ÂĢık Veysel
üzerine pek çok çalıĢma yapılmıĢ olmasına rağmen (Günay, 1993; Yıldırım, 2004; Apaydın,
2005; Araz, 2008; CoĢkun Elçi, 2009; Yenen, 2010; Bulut, 2013; Özkan, 2014; Tek, 2016)
Ģairin Ģiirlerinin eğitimdeki yaklaĢımlar çerçevesinde incelenmemiĢ olması, literatürün Ģiir
türünün eğitime olan katkılarını örnekleyecek çalıĢmalar bakımından yeterli olmaması ve
temalar üzerine yapılan çalıĢmaların yok denecek kadar az olması bu çalıĢmayı gerekli kılmıĢtır.
Yöntem
AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırma bir durum çalıĢmasıdır ve bütüncül tek durum desenindedir. Yıldırım ve
ġimĢek‟e göre (2013: 326) bütüncül tek durum çalıĢmasında tek bir analiz birimi (bir birey, bir
kurum, bir program vb.) vardır. Amaç belirli durumlara iliĢkin sonuçlar ortaya koymaktır.
Veri Toplama Aracı
Veriler, Doğan Kaya tarafından hazırlanan “ÂĢık Veysel” (2011) isimli eserden
hareketle elde edilmiĢtir. Kaya ÂĢık Veysel‟in en çok Ģiirinin yer aldığı Dostlar Beni Hatırlasın
(Oğuzcan, 1973) eserine farklı kaynaklardan tespit ettiği 22 Ģiirini de katmak üzere toplam 180
Ģiire ulaĢmıĢtır. Kaya‟nın çalıĢması Ģairin Ģiirlerini ihtiva eden en kapsamlı eser olma özelliği
taĢımaktadır.
Verilerin Analizi
AraĢtırma verileri betimsel analiz yoluyla çözümlenmiĢtir. Yıldırım ve ġimĢek‟e göre
(2013: 256) elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip
yorumlandığı betimsel analizde verilerin açıklanması, yorumlanması, neden-sonuç iliĢkisi
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içinde irdelenerek sonuçlara ulaĢılması amaçlanmaktadır. Verilerin analizinde sıklık (s) ve
yüzde (%) hesapları kullanılmıĢ, bunlara iliĢkin yorum ve açıklamalara yer verilmiĢtir. Veri
kaynağının sahip olduğu kapsam geniĢliği, verilerin alıntılarla desteklenmesi ve nicel ifadelere
dönüĢtürülmesi çalıĢmanın güvenirliğini ve geçerliği sağlayan unsurlardır. Derste iĢlenecek
konuların temalara uygunluğunun dikkate alındığı Türkçe Öğretim Programı‟nda (MEB, 2006:
58-60) toplam on dört tema (14) ve bu temalar altında sıralanmıĢ olan yüz on sekiz (118) alt
tema bulunmaktadır. Bu temalar sırasıyla Ģöyledir: Sevgi (6 Alt Tema), Millî Kültür (8 Alt
Tema), Toplum Hayatı (8 Alt Tema), Okuma Kültürü (5 Alt Tema), ĠletiĢim (9 Alt Tema), Hak
ve Özgürlükler (7 Alt Tema), KiĢisel GeliĢim (12 Alt Tema), Bilim ve Teknoloji (4 Alt Tema),
AlıĢkanlıklar (5 Alt Tema), Zaman ve Mekân (9 Alt Tema), Duygular (15 Alt Tema), Doğa ve
Evren (15 Alt Tema), Güzel Sanatlar (8 Alt Tema), Kavramlar ve ÇağrıĢımlar (7 Alt Tema).
Bulgular ve Yorum
ÂĢık Veysel‟in Ģiirlerinde tespit edilen ana tema ve alt temaların sıklıkları tablolarda
gösterilmiĢ, bulgulara iliĢkin yorum ve açıklamalarda bulunulmuĢtur:
1. Tema: Sevgi
Tablo 1: ġiirlerde Sevgi Temasıyla Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Ġnsan Sevgisi

8

Aile Sevgisi
Vatan Sevgisi

2
2

Millet Sevgisi

4

Bayrak Sevgisi
Dil Sevgisi

1
-

Veysel- Kul Ahmet, Mehmet Tecer‟e Ninni, Kıyamam,
Sen Bir Çiçek Olsan Ben Bir Yaz Olsam, Sen Olmasan,
Mevsimler Ġçinde Baharsın Yârim, Kanaat, Ala Gözlü
Benli Dilber
Ayrılmazdım Enstitüden Yuvadan, Anama
Vatan Sevgisini Ġçten Duyanlar, Olaydım Cephede
Kahraman Asker
Vatan Sevgisini Ġçten Duyanlar, Köprü, TaĢlama II,
Türk‟üz Türk‟ü Çağırırız
Vatan Sevgisini Ġçten Duyanlar

Sevgi

Ana Tema

Alt Tema

Toplam
s-%

17
%7.76

ÂĢık Veysel, Sevgi teması altında Ġnsan Sevgisi (8), Aile Sevgisi (2), Vatan Sevgisi (2),
Millet Sevgisi (4) ve Bayrak Sevgisi‟ne (1) yer verir. Sevgi teması belirtilen alt temalar
çerçevesinde toplam 17 Ģiirde ele alınmıĢtır. Bütün temalar içinde % 7.76„lık bir dilime sahip
olan bu temanın altında sıralanan baĢlıkların %88.33‟ü Ģiirlerde geçmektedir.
İnsan Sevgisi: ÂĢık Veysel Ģiirlerinde sevgiliye duyduğu hisleri sık sık dile getirse de
aslında o tüm insanları kucaklayan hümanist bir anlayıĢa sahiptir. “VEYSEL bırak bülbül
gülü/Artık insandır sevgili” (Kaya, 2011: 359) dizelerinde belirtildiği gibi insan sevgisinin
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sevgiliye duyulan sevginin ötesinde bir sevgi olduğunu ve ruhsal olgunluğun birer iĢareti olarak
gördüğünü anlatır.
Aile Sevgisi: Veysel davet üzerine köy enstitüsüne gelir ve sözleriyle buradaki insanları
mutlu eder. ġair enstitüde keyifli vakit geçirse de baba olmanın sorumluluğuyla evine dönmesi
gerektiğini düĢünür; çünkü çocukları gül gibi burnunda tütmektedir:
“Bin iki yüz çocuk burada benim
Altı yavrum bekler sılada benim
Nedir bu çektiğim arada benim
Gül gibi burnuna kokanlarım var” (Kaya, 2011: 287)
Veysel‟in “Anama” (Kaya, 2011: 229) Ģiiri aile sevgisinin anlatıldığı Ģiirlerin baĢında
gelmektedir. ġair çocukları için her türlü cefaya göğüs geren bu insanların hakkının kolay
ödenmediğini belirtir. Veysel azığı sırtında, orağı elinde taĢlı tarlalarda kendini avutan, her
halini gözlemleyip büyüdüğünü sevinçle karĢılayan, ona doğruyu ve güzeli öğreten anasının
aynı zamanda kendisinin ilk öğretmeni olduğunu belirtir.
Veysel, vatan ve millet sevgisini birlikte ele alır. “Her ferdin hakkı var bizimdir vatan /
Babamız, dedemiz döktüler al kan” (Kaya, 2011: 217) dizeleriyle bu topraklarda yaĢayan ve bir
bedel ödemek zorunda kalmıĢ her insanın vatan üzerinde hakkı olduğunu, vatana duyulan sevgi
ve bağlılığın da en güzel Ģekilde ona hizmet ederek gerçekleĢebileceğini anlatır. Ülkesi için
çalıĢan, onu kalkındıran her insanı takdir ettiğini belirten Veysel‟in övünerek bahsettiği
kavramlardan bir diğeri ise ay yıldızlı bayrağıdır.
2. Tema: Millî Kültür
Tablo 2: ġiirlerde Millî Kültür Temasıyla Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

s

Geleneksel
Sanatlarımız
Türk Büyükleri

1

Çarık-Mes KonuĢması

7

Türk Müziği
Zanaatlar
Seyirlik Oyunlar
Spor
Oyunlar
Bayramlar

2
1
-

Ağlayalım Atatürk‟e, Cumhuriyet Destan, Mevlâna‟yı
Ziyaret, Hacı BektaĢ, Halkevi I-II, On Dokuz Mayıs‟ta
Parlayan Zafer
Her Türlü Nesneye ÂĢıksın Gönül, Halkevi I
Seksen Yıllık Ömrü Biraz DüĢünek

Millî Kültür

Ana Tema

Alt Tema
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ÂĢık Veysel, Millî Kültür teması altında Geleneksel Sanatlarımız (1), Türk Büyükleri (7),
Türk Müziği (2) ve Zanaatlar (1) konularına verir. Millî Kültür teması bu baĢlıklar çerçevesinde
toplam 11 Ģiirde ele alınmıĢtır. Bu konu alt temaları karĢılama bakımından %50„lik, bütün
temalar içinde ise %5.02„lik bir orana sahiptir.
Türk Büyükleri: Veysel‟in Ģiirlerinde birçok Türk büyüğünün ismi geçmektedir:
Bunların baĢında Atatürk gelmektedir. Ağlayalım Atatürk‟e (Kaya, 2011: 173) Ģiirinde yeni bir
devlet inĢa eden ve devrimleriyle ülkesini medeni toplumlar arasına yükselten Atatürk‟ün
ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirir. ġair Cumhuriyet Destanı Ģiirinde “Hazreti Gazi” ya
da “Gazi PaĢa Hazretleri” diye hitap ettiği Atatürk‟ün gösterdiği kahramanlıklardan ve yaptığı
hizmetlerden dolayı ona müteĢekkir olmamız gerektiğini “HaĢa nankör olman davranımızdan”
(Kaya, 2011: 262) dizesiyle belirtir.
Ruhsati, Pir Sultan Abdal, Mevlana ve Hacı BektaĢı Veli Ģiirlerde adı geçen diğer Türk
büyükleridir. ġair kerameti bol olan Hacı BektaĢı Veli‟nin eĢiğine yüz sürdüğünü ve ondan bir
hacette bulunduğunu “Bir arzuhal sundum Gani Hünkâr‟e/Keremin ihsanın bol Hacı BektaĢ”
(Kaya, 2011: 320) dizeleriyle belirtir. ġair Mevlana‟yı da ziyaret eder ve ondan kendisine
merhamet etmesini ister. Her kul gibi kendinin de günahlarının olduğunu belirten Veysel,
Mevlana‟dan kendisini bağıĢlamasını ister:
“Merhamet et halime bak
Affeyle Allah aĢkına” (Kaya, 2011: 148)
3. Tema: Toplum Hayatı
Tablo 3: ġiirlerde Toplum Hayatı Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Medeniyet
Birey ve Toplum

1
6

YardımlaĢma
KomĢuluk ĠliĢkileri
KüreselleĢme
DayanıĢma
Dostluk

1
1
1
5

Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız
Gel Birlik Kavline Girelim KardaĢ, Durum, KardeĢim,
ĠĢte Hile Sözde Yalan Olmasa, Ne Acayip Bir Zamana
Uğradık, Kalmadı
Nüzhet Çubukçu

Konukseverlik

2

Toplum Hayatı

Ana Tema

Alt Tema

Toplam
s-%

17
%7.76

Dünya GeniĢ Ġdi ġimdi Daraldı
ġaĢtım Kaldım
Toprak, Gecenin Ġlhamı, Dostlar Beni Hatırlasın, Yine Mi
Ağladın Kirpikler Nemli, Selâm Yaz Dostlara
Gecenin Ġlhamı, Siz Sağ Olun Biz Selâmet Gidelim

ÂĢık Veysel, Toplum Hayatı teması altında Medeniyet (1), Birey ve Toplum (6),
YardımlaĢma (1), KüreselleĢme (1), DayanıĢma (1), Dostluk (5), Konukseverlik (2)
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temalarına yer verir. Toplum Hayatı teması bu baĢlıklar çerçevesinde toplam 17 Ģiirde ele
alınmıĢtır. Bütün temalar içinde ise %7.76„lık bir dilime sahip olan bu konunun alt temaları
karĢılama oranı %87.50‟dir.
Medeniyet: ġiirlerde ilim, kültür ve teknolojiye önem vererek medeni ülkeler seviyesine
çıkılması gerektiği belirtilir. ġair modern hayata yönelik yaĢanan olumlu değiĢmelere dâhil
olmamızı, onlardan ibret alıp yaramıza derman bulmamızı öğütleyerek geri kalmıĢlığın üzüntü
ve utanç verici olduğunu vurgular:
“Herkes ilim deryasında yüzüyor
ÇıkmıĢ ayın çevresinde geziyor
Yazık bize yollarımız uzuyor
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız” (Kaya, 2011: 346)
Birey ve Toplum: ġairin toplum hayatına yönelik en önemli telkini kimsenin kimseyi
hor görmediği, farklılıkları ile kabul ettiği bir toplum düzenidir. ġair huzur ve barıĢın; ancak
ötekileĢtirmenin ve ayrıĢtırmanın olmadığı bir düzende gerçekleĢebileceğini dile getirir. “Gel
Birlik Kavline Girelim KardaĢ”, “KardeĢim” (Kaya, 2011: 254) eserleri insanlar arasındaki
eĢitliği anlatan önemli Ģiirlerden bazılarıdır. “Birlik çok tatlıdır benzer üzüme/Ġçip Ģerbetini
duralım kardaĢ” (Kaya, 2011: 319) dizeleriyle birlik ve beraberlik konusunda önemli mesajlar
veren Ģair insanların birbiriyle uğraĢmasına bir türlü akıl erdirmez:
“Bakmaz mısın insanların iĢine
Kötülükler doğar peĢi peĢine
Mezhep kavgasına din dövüĢüne
Sanki varıp sığmamıĢlar cennete” (Kaya, 2011: 169)
Yardımlaşma: Sivas Halkevi BaĢkanı Nüzhet Çubukçu Ģairin diĢlerini herhangi bir para
talebinde bulunmadan yaptırır. Çubukçu‟nun karĢılıksız desteği Veysel‟i çok duygulandırır ve
Ģu dizelerin yazılmasına vesile olur:
“VEYSEL kocaydım genceldim (gençleĢtim)
Bu dünyaya yeni geldim
Çok sağ olsun memnun kaldım
Nüzhet Çubukçu Çubukçu” (Kaya, 2011: 156)
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Dayanışma’nın anlatıldığı örnek ise “ġaĢtım Kaldım” (Kaya, 2011: 232) Ģiiridir. Kar
koĢullarında rahat yolculuk yapsın diye Veysel‟e bir cip tahsis edilir. Fakat ġarkıĢla ile köy
arasında AteĢlibeli denilen mevkide cip kara saplanır ve Veysel araçtaki diğer kiĢilerle birlikte
mahsur kalır. Cipte bulunan okul müdürü ortaokula haber gönderir ve oradakilerden yardım
ister; bunu duyan öğrenciler apar topar yardıma koĢar ve büyük bir dayanıĢma ile Ģairi kurtarır,
ayrıca Veysel‟i konuk da ederler.
Dostluk: Veysel gönlündeki sevgilinin yarattığı boĢluğu gerçek dostluklarla gidermeye
çalıĢır. ġairin kalbini teskin eden her varlık onun dostu olmaya adaydır. Yine Mi Ağladın
Kirpikler Nemli Ģiiri hasta yatağında yatan Hukuk Profesörü Kemal Fikret Arık‟a cevap niteliği
taĢımaktadır (Kaya, 2011: 275). Arık‟a “Aziz Dostum” diye hitap eden Ģair, onun derdini
paylaĢtığını belirterek hastaya moral vermeye çalıĢır:
“Yine mi ağladın kirpikler nemli
Dostum niçin giyinmiĢsin karalar
Çiğ düĢmüĢ gül gibi yüzünden belli
Senin derdin bu sinemi yaralar” (Kaya, 2011: 275)
4. Tema: Okuma Kültürü
Tablo 4: ġiirlerde Okuma Kültürü Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Okuma Sevgisi

3

Okuma AlıĢkanlığı
Kitaplar
Süreli Yayınlar
Kütüphaneler

-

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Toplam
s-%

Okuma
Kültürü

Ana Tema

Alt Tema

Dünya Bir Dolap Ki Durmadan
Ayrılmazdım Enstitüden Yuvadan

Döner,

Kader,

3
%1.37

ÂĢık Veysel, Okuma Kültürü teması altında yalnızca Okuma Sevgisi‟ne (3) yer verir.
Okuma Kültürü alt temaları karĢılama bakımından %20„lik, bütün temalar içinde ise %1.37„lik
bir orana sahiptir.
Okuma Sevgisi Ģiirlerde bu tema altında yer alan görülen baĢlıca konudur. ÂĢık
Veysel‟in yaĢadığı dönemde görme özürlülerin gidebileceği bir okul yoktur. Bu yüzden çok
arzu etmesine rağmen okula gidememiĢtir; ancak bilgisizlikle mücadele onun Ģiirlerinde öne
çıkan konulardan biridir (Alptekin, 2009: 5-50). ġair ebeveynlerin ister kız, isterse erkek olsun
çocuklarını okutmasını, ülkesine hayırlı evlatlar olarak yetiĢtirilmesini, “Düz ovadan sarpa
çekme kolunu/ Var mektebe okutsunlar oğlunu” (Kaya, 2011: 264) dizeleriyle salık verir.
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“Aldırma Cahilin Kuru Lafına” Ģiirinde cahilliğin eleĢtirisini ve kültürlü olmanın
önemini dile getiren Ģair “Cahil okur amma âlim olamaz / Kâmillik ilmini herkes bilemez”
(Kaya, 2011: 300) sözleriyle boĢ, kuru bir okumayı kastetmediğini; insanı arifliğe yaklaĢtıran
bir süreçten bahsettiğini belirtir. Bütün ömrü boyunca yüzünün gülmediğini, on üç kez
hastaneye yattığını, yetmiĢ yedi yıllık ömrünün bir saniye gibi geçtiğini belirten Ģair tükenmez
dertler içinde boğulsa da insan eğitimi konusunda kesin yargılara sahiptir. Okumak, çalıĢmak ve
öğrenmek onun vasiyetindeki temel hükümlerdir.
“Vasiyetim size budur ölmeden
Oku çalıĢ öğren ölene kadar” (Kaya, 2011: 289)
5. Tema: ĠletiĢim
Tablo 5: ġiirlerde ĠletiĢim Temasıyla Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Ġnsanlarla ĠletiĢim

2

Uluslararası ĠletiĢim
Kültürel ĠletiĢim
Bilgi ĠletiĢimi
Aile ĠletiĢimi
Öğrenci
Öğretmen
ĠletiĢimi
Diğer
Canlılarla
ĠletiĢim
Kitle ĠletiĢim Araçları
ĠletiĢim Becerileri

2
1
2
1
1

Ayrılmazdım Enstitüden Yuvadan, Ben O Yâr Ġle
KonuĢtum
Bir Softaya, Mektup Yâre Selamımı UlaĢtır
Aldırma Cahilin Kuru Lafına
Uyan Bu Gafletten, Hepimiz Bu Yurdun Evlâtlarıyız
Dünya DeniĢ Ġdi ġimdi Daraldı
Köy Enstitülerine

ĠletiĢim

Ana Tema

Alt Tema

2
1
1

Toplam
s-%

13
%5.94

Uyandım KuĢların Ġnce Sesine, Bizim Eller Yaylasına
YürümüĢ
Bir Softaya
Bir Softaya

ÂĢık Veysel, ĠletiĢim teması altında Ġnsanlarla ĠletiĢim (2), Uluslararası ĠletiĢim (2),
Kültürel ĠletiĢim (1), Bilgi ĠletiĢimi (2), Aile ĠletiĢimi (1), Öğrenci Öğretmen ĠletiĢimi (1), Diğer
Canlılarla ĠletiĢim (2), Kitle ĠletiĢim Araçları ve ĠletiĢim Becerileri (2) alt temalarına yer verir.
ĠletiĢim teması bu baĢlıklar çerçevesinde toplam 13 Ģiirde ele alınmıĢtır. ĠletiĢim, alt temaları
karĢılama bakımından %100 „lük, bütün temalar içinde ise %5.94‟lük bir orana sahiptir.
İnsanlarla İletişim: Veysel‟in gerek aile fertleriyle gerekse diğer insanlarla güçlü bir
iletiĢimi bulunmaktadır. Davet edildiği her yerde sevilip sayılan ve bırakılmak istenmeyen Ģair
ailesi ile hayranları arasında duygusal bir ikilem içine girer. Çünkü her iki tarafta da gönlünü
gönlüne bağladığı sevenleri vardır:
“Ayrılmazdım enstitüden yuvadan
Sılada yoluma bakanlarım var
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ġarkıĢla tarafı bizim diyardan
Gönlümü gönlüne takanlarım var”

Aile İletişimi: Veysel zamanın değiĢmesiyle birlikte değerlerin zayıfladığını anlatır.
Aile bireyleri arasındaki iletiĢimin yerini kopukluğun, saygı ve sevginin ise ilgisizliğin aldığını
“Ne oğluna güven ne de kızına/ Doğru söylen kulak vermez sözüne” (Kaya, 2011: 222)
dizeleriyle vurgular.
Diğer Canlılarla İletişim: Tabiata düĢkün olan ve her değiĢimi dikkatle gözlemleyen
Ģair kuĢların ince sesine uyanır, onların sevinç çığlıklarını da inlemelerini de fark eder. Baharda
çağlayan bulanık suların durmadan kendini taĢlara vurması, eĢinden ayrılan geyiğin feryadı
Ģairin dikkatinden kaçmaz:
“Uyandım kuĢların ince sesine
Seherde birlikte iniler durur
Ses verdim sesine bilircesine
AĢığın derdini yeniler durur” (Kaya, 2011: 317)
Kitle iletişim Araçları: Veysel‟in “Burda söylen Washinton‟da duyulur” (Kaya, 2011:
315) sözüyle kitle iletiĢim araçlarında yaĢanan geliĢmeleri yakından takip ettiği görülmektedir.
ġair yaĢadığı çağa uygun olarak radyo, telgraf, telefon gibi teknolojik araçları kullansa da onun
en çok tercih ettiği iletiĢim yolu mektuptur. Bazen bir selam, bazen bir sitem, bazen de özlem
dolu bir yakarıĢ mektubun satırlarına iĢlenir:
“Mektup ile konuĢalım bir zaman
Mektup yâre selamımı ulaĢtır” (Kaya, 2011: 304)
İletişim Becerileri: Veysel ağızdan çıkan her sözün tartıldıktan sonra söylenmesi
gerektiğini belirterek düĢünerek konuĢma, yerinde konuĢma becerilerine temas eder. BoĢ
konuĢmaların iletiĢimsizliğe neden olabileceği gibi kavgaya da yol açabileceğini ifade eder.
Ayrıca iletiĢimde kültür ve bilgi denkliğine vurgu yapar. Özellikle “Manasız mantıksız kem laf
sarf etme” (Kaya, 2011: 316) ye eğilimli insanların iletiĢimin önündeki en büyük engel
olduklarını “Cahil ile sohbet etmek zor olur/ Kulağı sağırdır gözü kör olur / Her sözünde kavga
niza var olur” (Kaya, 2011: 315) sözleriyle belirtir.
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6. Tema: Hak ve Özgürlükler
Tablo 6: ġiirlerde Hak ve Özgürlükler Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

s

Bireysel Haklar
Ġnsan Hakları
Eğitim Hakkı
Çocuk Hakları
Hasta Hakları
Hakkını Savunma
Özgürlükler
Özgürlükler
Ve Özgürlükler

Hak ve
Özgürlükler

Ana Tema

Alt Tema

2
2
1
2
1
1

KardeĢim, Senlik Benlik Nedir Bırak
Halkevi I ve II
Köy Enstitülerine

Toplam
s-%

9
%7.76

Hastane I ve II
TaĢlama II
Senlik Benlik Nedir Bırak

ÂĢık Veysel, Hak ve Özgürlükler teması altında Bireysel Haklar (2), Ġnsan Hakları (2),
Eğitim Hakkı (1), Hasta Hakları (2), Hakkını Savunma (1) ve Özgürlükler (1) alt temalarına yer
verir. Hak ve Özgürlükler teması bu baĢlıklar çerçevesinde toplam 9 Ģiirde ele alınmıĢtır. Hak ve
Özgürlükler baĢlığı, alt temaları karĢılama bakımından % 85.91„lik, bütün temalar içinde ise %
4.11„lik bir orana sahiptir.
İnsan Hakları: Veysel toplumun ortak malı olan, halk evlerinin birer “eĢitlik, hürriyet,
demokrasi” (Kaya, 2011: 161) yuvası olduğunu vurgular. Ġlim ve irfanla dolu olan bu kurumlar
her kesimden insana eğitim, çalıĢma imkânı sunarak fırsat eĢitliğine hizmet etmekle kalmaz
düĢkünlere de yardım eder. ġair toplumun her kesimini kucaklayan bu yapıları “Halkın evi
Hakk‟ın evi” (Kaya, 2011: 205) ifadesiyle birer kutsal mekân gibi görür.
Eğitim Hakkı: Halkevleri gibi toplumun eğitim hizmetini yerine getiren bir diğer kurum
ise köy enstitüleridir. ÂĢık Veysel, Sivas Millî Eğitim Müdürü Ahmet Kutsi Tecer‟in yardımıyla
çeĢitli köy enstitülerinde birer yıl saz öğretmenliği yapar; değiĢik zaman dilimlerinde de
buralarda konserler verir (Alptekin, 2009: 15-16). Bu okullarda okuyan öğrencileri sık sık
ziyaret eden Veysel böylelikle kurumu daha yakında görme Ģansına ulaĢır. ġair her çiçekten
balın olduğu bir kovana benzettiği enstitünün; öğrencileri yetenekleri doğrultusunda
yetiĢtirdiğini, hayata en iyi Ģekilde hazırladığını belirtir.
“Hocaları dersin vermiĢ okutmuĢ
Var olsun bu gençler duyduğun tutmuĢ
Kimi deniz gibi ırmaklar yutmuĢ
Kimi yağmur olur coĢar sel yapar” (Kaya, 2011: 282)
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Hasta Hakları: YaĢadığı sağlık sorunlarından dolayı birçok kez hastaneye yatmıĢ olan
Veysel; doktor ve hemĢirelerin üzerine düĢen sorumlulukları en iyi Ģekilde yerine getirdiğini
belirterek hasta kiĢilerin bu kurumlara gelerek devletin sunduğu sağlık hizmetinden
yararlanması gerektiğine vurgu yapar:
“Bu hastahanenin Ģu meziyeti
Hekimin hastaya hüsnüniyeti
Türlü dertten kurtarıyor milleti
Sakin ol nankörlük etme dediler” (Kaya, 2011: 297)
7. Tema: KiĢisel GeliĢim
Tablo 7: ġiirlerde KiĢisel GeliĢim Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Kendini Tanıma

4

Kendine Saygı
KiĢilik Tipleri
Empati
Sorumluluk

1
1
1
4

Sosyal GeliĢim
Olumlu DüĢünme
Meslek Seçimi
Karar Verme
BaĢarı
GiriĢimcilik
Öz EleĢtiri

1
1
1
1
1
1

Dünya Bir Dolap Ki Durmadan Döner, Gönül Sana
Nasihatım, Gönül Senin Ġle Gel KonuĢalım, Bir Küçük
Dünya Var Ġçimde Benim
Bir Küçük Dünya Var Ġçimde Benim
Galiba Dünyanın Sonuna Kaldık
Yine Bir Acı Ses Duydu Kulağım
Dünya Bir Dolap Ki Durmadan Döner, Tarlam, Seksen
Yıllık Yolu Biraz DüĢünek, Uyan Bu Gafletten
Köy Enstitülerine
Köy Enstitülerine
Kulak Ver Sözüme Dinle VatandaĢ

KiĢisel GeliĢim

Ana Tema

Alt Tema

Toplam
s-%

17
%7.76

Kulak Ver Sözüme Dinle VatandaĢ
Kulak Ver Sözüme Dinle VatandaĢ
ġu Dünyaya Geldim Ne Oldu Kârım

ÂĢık Veysel, KiĢisel GeliĢim teması altında Kendini Tanıma (4), Kendine Saygı (1),
KiĢilik Tipleri (1), Sosyal GeliĢim (1), Meslek Seçimi (1), Empati (1), Sorumluluk (4), Olumlu
DüĢünme (1), BaĢarı (1), GiriĢimcilik (1) ve Öz EleĢtirir (1) alt temalarına yer verir. Bu tema,
alt temaları karĢılama bakımından % 91.67„lik, bütün temalar içinde ise % 7.76„lık bir orana
sahiptir.
“ġaĢma Gönül Doğru Yoldan” ve “TaĢlama” Ģiirleri Veysel‟in erdemli insanın
niteliklerini betimlediği ve kiĢilik geliĢimine yönelik telkinlerde bulunduğu örneklerden
bazılarıdır. Veysel; hırsızlık yapan, rüĢvet alan veya veren, kul hakkı yiyen, iĢine hile karıĢtıran,
insanlar arasında fitne fesat tohumları eken, toplumun dirlik düzenini bozan, kendine
benzemeyen insanlara hor bakan, yalan söyleyen kiĢilerin “Herkes ektiğini çeksin” (Kaya, 2011:
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272) dizesiyle bundan kaçamayacaklarını belirtir ve insanları karakterli olmaya davet eder. ġaire
göre doğru yoldan ayrılmamak insanı her iki cihanda mutlu eder.
Kendini Tanıma: Hayal kırıklığı yaĢamamak ve piĢmanlık duymamak için atacağımız
adımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. ġair, bunlara karĢı durmanın en iyi yollarından
birinin kendini tanımak, bilgi ve kültür düzeyini artırmak olduğunu “Atın arık ise çıkma yarıĢa/
Kafan çürük ise girme her iĢe/ Kolun kırık ise girme dövüĢe” (Kaya, 2011: 264) dizeleriyle
anlatır.
Olumlu Düşünme: Veysel insanoğlunun isterse her iĢi baĢarabileceğine, bu konuda
gayret ve imanın kendine yardımcı olacağına inanır.
“Ġnan ki her iĢi baĢarır insan
Ġnsana yoldaĢtır gayretle iman” (Kaya, 2011: 282)
Öz Eleştiri: “ġu Dünyaya Geldin Ne Oldu Kârım” adlı Ģiirde Veysel günlerini gaflet
içinde geçirdiğini belirterek öz eleĢtiride bulunur. Bu ruh halinden kurtulmak için çeĢitli
arayıĢlara giren Ģair çözümü “ÇalıĢıp yaklaĢan hakiki yâre/ Geçirir gününü saadet içinde”
(Kaya, 2011: 160) dizelerinde belirttiği gibi “çalıĢmak” kavramında bulur.
8. Tema: Bilim ve Teknoloji
Tablo 8: ġiirlerde Bilim ve Teknoloji Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

ĠletiĢim Araçları

2

Mektup Yâre Selamımı UlaĢtır, Yeni Mektup Aldım Gül
Yüzlü Yardan
Okul I
Dünya DeniĢ Ġdi ġimdi Daraldı

Bilim ve
Teknoloji

Ana Tema

Alt Tema

Bilgisayar
BuluĢlar
Teknoloji ve Hayat

1
1

Toplam
s-%

4
%1.83

ÂĢık Veysel, Bilim ve Teknoloji baĢlığı altında ĠletiĢim Araçları (2), BuluĢlar (1),
Teknoloji ve Hayat (1) alt temalarına yer verir. Toplam 4 Ģiirde ele alınan Bilim ve Teknoloji,
alt temaları karĢılama bakımından % 75„lik, bütün temalar içinde ise % 1.83„lük bir orana
sahiptir.
ġair genel kültür bilgisi yönünden oldukça birikimli bir insandır. Füzelerin aydaki sırları
çözmek için uzaya fırlatılması, dünyanın ilk halinin sularla kaplı olduğu, atomun yapıtaĢları,
fennin insana katkıları vb. daha pek çok konuyu Ģiirlerinde yer vermiĢ olan Ģairin bilimsel
geliĢmeleri yakından takip ettiği görülmektedir. YaĢadığı çağın teknolojik geliĢmelerine ilgisiz
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kalmayan Veysel, diğer insanları da bu konuda meraklı olmaya ve bilime katkı sunmaya davet
eder:
“Diyorlar ki dünya evvel su imiĢ
Oku anla dünya nedir ne imiĢ
Yükselenler bilgi ile büyümüĢ
Uyan bu gafletten uyuma yurttaĢ” (Kaya, 2011: 322)
İletişim Araçları: Kitle iletiĢim araçları alt teması altında Ģairin telgraf, telefon
kullandığını belirtilmiĢtir. Veysel gül yüzlü sevdiğiyle ve hastanede kaldığı günlerde kendisini
merak edenlerle daha çok mektup aracılığıyla iletiĢim kurar.
Buluşlar: Okul denilen eğitim kurumunun insanlara yeni ve çeĢitli fikirler vererek
buluĢlar ortaya çıkarma konusunda, teknolojinin geliĢmesinde, fennin ilerlemesinde onlara
rehberlik ettiği belirtilir. 20. yüzyılın en önemli icatlarından olan radyonun her dilde yayın
yapmasının Ģairde yaptığı etki ise Ģu dizelerde anlatılır:
Rad(i)o hayrete düĢürdü beni
Her dilden biliyor yok amma canı
Ġlim akıl fikir yaratmıĢ bunu
Lambası dalgası dedi ki okul” (Kaya, 2011: 226)
Teknoloji ve Hayat: ġair teknolojinin uzakları yakın ettiğini, bilgiye ulaĢmada kolaylık
sağladığını, evrenin sırlarını çözdüğünü ve dünyayı küçülttüğünü belirterek bu geliĢmelerin
insan yaĢamına olan olumlu yansımalarından bahseder. Ġnsanoğlunun durmak bilmeyen
öğrenme merakının yeni buluĢ ve icatları da beraberinde getireceğinin sinyalini verir.
“Avrupa As(ı)ya ayrı bir kıta
Bir yıllık yol idi deveye ata
Uçaklar sığdırdı beĢ on saate
Daha neler çıkar dur belli değil” (Kaya, 2011: 221)
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9. Tema: AlıĢkanlıklar

Tablo 9: ġiirlerde AlıĢkanlıklar Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

AlıĢkanlık ve Ġnsan

2

Ġyi AlıĢkanlıklar

2

Kötü AlıĢkanlıklar

5

Göklerden Süzüldüm Tertemiz Ġndim, ġu Dünyaya
Geldim Ne Oldu Kârım
Göklerden Süzüldüm Tertemiz Ġndim, ġaĢma Gönül
Doğru Yoldan
Seksen Yıllık Yolu Biraz DüĢünek, ĠĢte Hile Sözde Yalan
Olmasa, Gezerken Aklımın Evine Vardım, Parasını Çalan
Hırsıza, TaĢlama I

Sağlıklı YaĢama
Spor

-

AlıĢkanlıklar

Ana Tema

Alt Tema

Toplam
s-%

9
%4.11

ÂĢık Veysel, AlıĢkanlıklar baĢlığı altında AlıĢkanlık ve Ġnsan (2), Ġyi AlıĢkanlıklar (2),
Kötü AlıĢkanlıklar (5) alt temalarına yer verir. Toplam 9 Ģiirde ele alınan AlıĢkanlıklar, alt
temaları karĢılama bakımından %60„lık, bütün temalar içinde ise %4.11„lik bir orana sahiptir.
Veysel Ģiirlerinde insanoğlunun temiz yaratıldığını fakat zaman içinde günaha bulaĢarak
masumiyetini yitirdiğini “Göklerden Süzüldüm Tertemiz Ġndim” (Kaya, 2011: 235) Ģiiriyle
anlatır. Olumsuz alıĢkanlıklardan kaçınmamız gerektiğini “Seksen Yıllık Yolu Biraz DüĢünek”
(Kaya, 2011: 313) adlı Ģiirinde dile getiren Ģair tembellikten, israftan uzak durulmasını,
paramızı bütçemize göre harcamamızı ve değerli zamanımızı bize fayda sağlamayacak
aktivitelere

ayırmamız

gerektiğini

salık

verir.

Gençliğinde

çalıĢmayan

kiĢilerin

ihtiyarladıklarında süründüklerini dile getirir. Oyun ve eğlence konusunda ise bağımlılık
yaratacak, zaman öldürecek alıĢkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirtir:
“Karnını doyurmaz tavla domine
Çare düĢün bak derdinin emine (ilacına)” (Kaya, 2011: 312)
10. Tema: Zaman ve Mekân

AlıĢkanlıklar

Ana
Tema

Tablo 10: ġiirlerde Zaman ve Mekân Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

AlıĢkanlık ve Ġnsan

2

Ġyi AlıĢkanlıklar

2

Kötü AlıĢkanlıklar

5

Göklerden Süzüldüm Tertemiz Ġndim, ġu Dünyaya
Geldim Ne Oldu Kârım
Göklerden Süzüldüm Tertemiz Ġndim, ġaĢma Gönül
Doğru Yoldan
Seksen Yıllık Yolu Biraz DüĢünek, ĠĢte Hile Sözde Yalan
Olmasa, Gezerken Aklımın Evine Vardım, Parasını Çalan
Hırsıza, TaĢlama I

Sağlıklı YaĢama
Spor

-

Alt Tema
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Zaman ve Mekân teması toplam 6 alt temada ve 11 Ģiirde ele alınmıĢtır: Evimiz (2),
Okulumuz (2), ġehirler (4), Zaman Planlaması (1), GeçmiĢ, ġimdi, Gelecek (1) ve Çevremiz
(1). Zaman ve Mekân baĢlığı, alt temaları karĢılama bakımından % 66.67„lik, bütün temalar
içinde ise %5.02„lik bir orana sahiptir.
ġair zamanın dikkatli ve verimli kullanılmasının altını çizerek Zaman planlaması ve
Geçmiş, Şimdi, Gelecek konularına temas eder. Zaman içinde insanların değiĢtiğini; fakat bu
değiĢimin daha çok olumsuz yönde olduğunu belirtir. “Ġnsanlar yol için taktı kanatlar/YokuĢ
belli değil düz belli değil” (Kaya, 2011:223) dizelerinde olduğu gibi bilim ve teknolojideki
yeniliklerin hayatı kolaylaĢtırıp mesafeleri yakınlaĢtırmasına karĢın, insanı güzel değerlerden
uzaklaĢtırarak iliĢkilerde bir çözülmeye neden olduğunu ifade eder.
Mekân konusunda ise “Evimiz, Okulumuz, ġehirler, Çevremiz” alt temalarına yönelik
telkinleri görmek mümkündür. Veysel elinde sazı ile memleketin her köĢesini gezerek insanları
mutlu etmeye çalıĢsa da sıla özleminin önüne geçemez ve bir an önce evine gitmek istediğin
belirtir:
“VEYSEL‟in dönüyor içinde sıla
Uzadı günlerim benzer bir yıla
Sılada yavrular bakıyor yola
Siz sağ olun biz selamet gidelim” (Kaya, 2011: 240)
Veysel‟in “Sinemi Yakıyor Sılanın AĢkı” Ģiirinde ev ve çevre sevgisini birbiriyle
iliĢkilendirdiği görülür. Çevresini süsleyen mor çiçekli yaylalar, açılan güller, eriyen karlar ve
yemyeĢil meralar Veysel‟i eve dönmesi konusunda etkili olan durumlardır. ġair çevresinde
yaĢanan güzellikleri kaçırmak istemediğini:
“Günden güne artar gönlüm yarası
Cennet olmuĢ o cennetin merası
Germeç Yaylaları, Meydan Deresi
Boz dumanlar bürümeden yetiĢek” (Kaya, 2011: 218)
Ġstanbul, Sivas, Erzincan Ģiirlere doğrudan konu olan Ģehirlerdir.
Okul, dünyanın en güzel sermayesi olan aklın ve insanlara yapılan yardımın merhamet
kaynağı, birçok sanatın öğretilmesine, icatların ortaya çıkarılmasına öncülük eden bir bilim
yuvasıdır. ÇeĢitli mesleklerden insanlar yetiĢtiren ve bunların toplum hizmetinde canla baĢla
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çalıĢmasını sağlayan okullar, aynı zamanda yaĢam standardının yükselmesini sağlayan kurumlar
olarak geçer:
“Kanat takar gökyüzünde uçarsın
Denizleri muradasız (rahatça) geçersin
Soğuğu yağmuru nasıl seçersin
Rasathane kurmuĢ dedi ki okul” (Kaya, 2011: 225)
ġair Ġstanbul‟un (Kaya, 2011: 224) Fatih döneminde fethedildiğini ve Türklerin yurdu
durumuna geldiğini; boğazı, denizi, sahili, mehtaptaki sandalları ile göz kamaĢtıran bu Ģehrin
birçok Ģair ve aĢığa ilham kaynağı olduğunu belirterek, ona duyduğu sevginin derinliğine dikkat
çeker. Sivas ise millî mücadeledeki önemi ve durmadan çalıĢan atölye ve fabrikalarıyla Ģairin
odağındaki yerlerden biridir. Ayrıca Sivas‟ın doğa güzelliklerini ve birer kültürel zenginliği
olan Ģairlerini de unutmamak gerekir:
“Çok kuvvetli Ģairleri var imiĢ
Ruhsatî Pir Sultan varı Sivas‟ın” (Kaya, 2011: 267)
Erzincan tabiat güzelliklerinden ziyade bir seher vaktinde meydana gelen ve binlerce
insanın ölümüyle sonuçlanan 1932 depremiyle Ģiirlerde yer alır. ġair tarih kayıtlarına felaket
olarak düĢen bu depremin insanları ne denli periĢan ettiğinin ve sokakları harabeye çevirdiğini
“Sam değmiĢ de dağlar dökmüĢ gazeli/ Hanı harap olmuĢ KeĢan Erzincan” (Kaya, 2011: 257)
dizeleriyle anlatır.
ġair “Yurt Ürünleri” (Kaya, 2011: 145) adlı Ģiirde Ģehirlerin öne çıkan ve tanıtımlarında
etkin rol oynayan yerli ürünlerden bahseder. Bu açıdan düĢünüldüğünde Ģiir, yerli üretimin
önemini dile getiren ilk örneklerdendir. Amasya‟nın elması, Sivas‟ın kıyması, Mersin‟in
portakalı, Ġzmir‟in üzümü vb. daha pek çok ürün eserde boy gösterir.
11. Tema: Duygular
Tablo 11: ġiirlerde Duygular Temasıyla Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Umut

4

Mutluluk

5

Vatan Sevgisini Ġçten Duyanlar, Bir Ulu KuĢ Olsam
Uçsam Yürüsem, Yıllarca Avuttum Garip Gönlümü, Bir
Dert Ehli Bulsam Derdim Söylesem
Vatan Sevgisini Ġçten Duyanlar, On Dokuz Mayıs‟ta
Parlayan Zafer, Tarlam, Ansızın Kalbimde Uyanan
AĢkın, Nüzhet Çubukçu

Heyecan
Korku

2

Duygular

Ana
Tema

Alt Tema

Yine Selin Zamanı, Yine Bir Acı Ses Duydu Kulağım
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Kaygı
Üzüntü

1
17

Yalnızlık
Özlem

2
8

Sitem

2

Veda
Kıskançlık
BağıĢlama
Takdir Etme
Beğenme
Mizah

1
1
1
1
2

Bir Dert Ehli Bulsam Derdim Söylesem
Talih Çile Kader Sözü Bir EtmiĢ, Dumlupınar
Denizaltısı‟na, Erzincan, Ömür Kervanı, Neler Yaptı
Bana Kader, Çok Yalvardım Çok Yakardım, Mecnun
Gibi Dolanıyom Çöllerde, Dumlu Dağı, Bir Dert Ehli
Bulsam Derdim Söylesem, Derdim Gizli Kapağını
Kaldırma, Ağlar Veysel Çıkmaz Sesi, Emeklerim Zay
Eyledi Sel Benim, Benden Selâm Söylen O Yâre, Bir
Hayâl PeĢinde Dolandım Durdum, Uyandım KuĢların
Ġnce Sesine, ġu GeniĢ Dünyaya Sığmayan Gönül, Genç
YaĢımda Felek Vurdu BaĢıma
Ömür Kervanı, Toprak
Ġzi Kayıp Kendi Gizli Bir Yâre, Mektup Yâre Selâmımı
UlaĢtır, Aramızı Kesti Dumanlı Dağlar, Ayrılmazdım
Enstitüden Yuvadan, Ağaçlar Al Giydi KuĢlar Dillendi,
Bizim Eller Yaylasına YürümüĢ, Sinemi Yakıyor Sılanın
AĢkı, Yeni Mektup Aldım Gül Yüzlü Yârdan
Yeter Gayrı Yumma Gözün Kör Gibi, Böyle DüĢmüĢ
Payım Benim
Siz Sağ Olun Biz Selamet Gidelim
Mevlâna‟yı Ziyaret
Cumhuriyet Destanı
Memlekete Destan Oldum
ĠĢittim Dünyaya Gelin Diyorlar, Balta

Duygular teması Umut (4), Mutluluk (5), Korku (2), Kaygı (1), Üzüntü (17), Yalnızlık
(2), Özlem (8), Sitem (2), Veda (1), BağıĢlama (1), Takdir Etme (1), Beğenme (1) ve Mizah (2)
alt temalarında olmak üzere toplam 47 Ģiirde ele alınmıĢtır. Duygular baĢlığı, alt temaları
karĢılama bakımından %86.67„lik bir dilime, bütün temalar içinde ise en yüksek orana (%21.46)
sahiptir.
Mutluluk: Baharın geliĢiyle birlikte yayların yeĢile bürünmesi, çiçeklerin açması,
kuĢların Ģakıması, sevdiğinden mektup gelmesi, sılasına dönmesi, tedaviden sonra sağlığına
kavuĢması, çevresindekilerin kendisine duyduğu ilgi ve muhabbet, erdemli bir hayat sürmek,
insanların okuduğunu, çalıĢtığını ve vatana hizmet ettiğini görmesi Ģairi mutlu eden olay ve
durumlardır:
“Olmak istiyorsan dünyada mesut
Hakk‟a halka yarayacak bir iĢ tut
ÇalıĢtır oğlunu kızını okut
Ġnsan olmak için okumak gerek” (Kaya, 2011: 217)
Üzüntü, %19.54‟lük bir oranla Ģiirlerde en çok geçen duygu ve alt temadır. KiĢisel
nedenler (Ģairin çocuk yaĢta gözlerini kaybetmesi, yalnızlığı, talihsizliği, sevgilinin ilgisizliği,
gurbet vb.) ve toplumsal nedenler (ayrıĢma ve kutuplaĢmalar, doğal afetler, değerlerin
yozlaĢması vb.) Ģairin üzülmesinde etkili olur. ġair Erzincan depreminin bıraktığı yıkımı
görmek için enkaz yığınları arasında gezerken son derce müteessir olur. Feci manzaranın Ģairin
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ruhunda bıraktığı etki “Veysel der içimden ağladım durdum/ Bu ulu Tanrı‟dan isteyin yardım/
Gayret kuĢağın kuĢan Erzincan” (Kaya, 2011: 257) dizeleriyle yankı bulur.
ġair “Bir bahtı karayım gülmedi yüzüm” (Kaya, 2011: 183) sözünde dile getirdiği gibi
talihsiz olduğunu düĢünmekte ve bu yüzden kaderinden yakınmaktadır. Her dem için “Neler
yaptı bana kader/ Uyansana kara bahtım” (Kaya, 2011: 238) serzeniĢinde bulunur, içinin gam ve
kederle dolduğunu söyler. Fakat ne kadar yalvarıp yakarsa da kara bahtının uyanmadığını,
küsmüĢ Ģansının kendine yardım etmediğini belirtir. Olumlu yönde bir Ģeylerin değiĢmediğini
gören Ģairin yaĢadıkları “Kader kedere eĢ oldu/ Ağladım gözüm yaĢ oldu/ Uzun boylu savaĢ
oldu/ Uyanmadı kara bahtım” (Kaya, 2011: 239) dizelerinde görüldüğü gibi zorlu bir savaĢtan
farksızdır. Veysel‟i üzüntüye boğan bir diğer husus da bir güzele duyduğu sevgidir. Bu aĢk
uğruna Mecnun gibi çöllerde dolandığını ve gurbet illerde günlerini ah çekerek geçirdiğini
belirten Ģair sevgilinin hasretinden ve ilgisizliğinden duyduğu üzüntüyü “AĢkın beni deryalara
daldırır/ Bazı ağlatır da bazı güldürür” (Kaya, 2011: 190) dizeleriyle anlatır.
Korku: Veysel ne darlığa düĢmekten ne çevresini saran karanlıktan ne de ölümden
korkar. Ġnsanları ayrıĢtıran, kutuplaĢtıran düĢmanlıklar, bozulan toplum huzuru onun canını
sıkan durumlardır. Ayrıca kontrol altına alınmamıĢ risk faktörü yüksek akarsular bir sel
felaketinin habercisi olduğu için Ģairin yüreğine korku düĢürür:
“Yine geldi çattı selin zamanı
Kınamam komĢular korkuyom gayet” (Kaya, 2011: 327)
Yalnızlık: Veysel “Çok dolandım bir sadık dost aradım” (Kaya, 2011: 191) ve “Bir dost
bulup dem sürmekti amacım” (Kaya, 2011:183) dizelerinde anlattığı üzere kendini anlayacak,
yalnızlığına son verecek bir yoldaĢ arayıĢında olduğunu belirtse de bu emeline ulaĢamaz;
“Benim sadık yârim kara topraktır” (Kaya, 2011: 302) diyen Ģairin bazen de sazıyla avunduğu,
teskin olduğu görülür:
“Benim her derdime ortak sen oldun
Ağlasam ağladın gülersem güldün” (Kaya, 2011: 163)
Özlem: Veysel oldukça duygusal bir kiĢiliğe sahiptir. Çevresindeki varlıklara duyduğu
sevgi onun gittiği her yerde geride bıraktıklarına özlem duymasına neden olur:
“Gider bu hasretlik yıla yetmez mi
Ġsmin tespih ettim dile yetmez mi” (Kaya, 2011: 304)
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Programda belirtilmeyen bir alt tema olmakla birlikte merhamet kavramı da Ģiirlerde yer
alır. ġairin merhamet anlayıĢında yalnız insanlar değil, diğer canlılar da nasibini alır. Veysel
“Gonca gülün kokusuna meftunum/Kokuları soldurmaya kıyamam” (Kaya, 2011: 228) diyerek
tabiata saygı duyduğunu, onların yok olmasına razı olamadığını belirtir.
Beğenme: ġair yaĢadığı coğrafyayı, sohbet ettiği kiĢileri, sevdiğinin fiziksel
özelliklerini beğendiğini sık sık belirtir; fakat tüm çabalarına rağmen emeklerinin sevdiklerince
karĢılık bulmadığından yani; kendini onlara bir türlü beğendiremediğinden yakınır:
“Memlekete destan oldum
Karım beni beğenmedi
EĢten oldum dosttan oldum
Yârim beni beğenmedi” (Kaya, 2011: 192)
Mizah: Veysel‟in mizah anlayıĢına en güzel örneklerden biri “ĠĢitim Dünyaya Gelin
Diyorlar” Ģiiridir. ġair oldukça eski bir geçmiĢe sahip, dedesini kucağında taĢıyan, kendisinin
ihtiyarlığına Ģahit olan dünyanın hala genç görülmesini “VEYSEL sen karıĢma dünya
haline/Kusur bulun (bulursun) turunç gibi geline” (Kaya, 2011: 197) ironisiyle eleĢtirir.
“Gündüz gezer tanko (sosyete) takar takınır
Geceleri namahremdir sakınır
Ön diĢleri düĢmüĢ desem dokunur
Ben kocadım dahi dünya gelin mi” (Kaya, 2011: 197)
ġair “Balta” Ģiirinde ise Rıza (Kaya, 2011: 41) isimli Ģahsın baltasını çalmasından
dolayı duyduğu öfke ve üzüntüyü yine mizahsen bir üslupla eleĢtirir.
12. Tema: Doğa ve Evren

Doğa ve Evren

Ana
Tema

Tablo 12: ġiirlerde Doğa ve Evren Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Mevsimler

3

Mevsimler Ġçinde Baharsın Yârim, Kükredi Çimenler
Açıldı Güller, Ağaçlar Al Giydi KuĢlar Dillendi

Ġklim
Doğa Olayları
Canlılar

1
5

Doğadaki
Fiziksel
DeğiĢiklikler
Doğal
Afetlerden
Korunma

3

Alt Tema

5

Sular
Tarlam, Orman, Turnam Senin Sunam Senin, Türlü Türlü
Seda Verir Ağaçlar, Seherde Yuvada Uyanır KuĢlar
Cümle Ağaç Uykusundan Uyandı, Esti Bahar Yeli Karlar
Eridi, Kükredi Çimenler Açıldı Güller
Sular, Yine Selin Zamanı, Kızılırmak I ve II, Emeklerim
Zay Eyledi Sel Benim
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Çevrenin Korunması

-

-

Manzaralar

6

Kar
Yağmur
Yıldızlar
Renkler

1
1
4

Ağaçlar Al Giydi KuĢlar Dillendi, Girdim Dostun
Bahçesine, Beserek Dağı, Cümle Ağaç Uykusundan
Uyandı, Dağlar, Tecer
ġaĢtım Kaldım
Çiftçiler

Gezegenler
Dünya
Yeryüzü ve Uzay

1
-

Yârin Beyaz Gerdanında, Mevsimler Ġçinde Baharsın
Yârim, Göklerden Süzüldüm Tertemiz Ġndim, Cümle
Ağaç Uykusundan Uyandı
Dalgın Dalgın Seyreyledim Âlemi

ÂĢık Veysel, Doğa ve Evren teması altında Mevsimler (3), Doğa Olayları (1), Canlılar
(5), Doğadaki Fiziksel DeğiĢiklikler (3), Doğal Afetlerden Korunma (5), Manzaralar (6), Kar
(1), Yağmur (1), Renkler (4), Dünya (1) alt temalarına yer verir. Bu tema toplam 30 Ģiirde ele
alınmıĢtır. Doğa ve Evren baĢlığı, alt temaları karĢılama bakımından %66.67 „lik, bütün temalar
içinde ise % 13.70„lik bir orana sahiptir.
Renkler: ġiirlerde en çok yeĢil renk geçmektedir. Mor, beyaz, ala (ela) ile kara (siyah)
Ģiirlerde geçen diğer renklerdir. YeĢil, mor doğa betimlemelerinde; beyaz, ela ise sevgilinin
fiziksel özelliklerinin dile getiriliĢinde kullanılır. Kara ise kaĢın rengi olmakla birlikte matem ve
hüznün de rengidir. Buna karĢın anlamdaĢı olan siyah ise Ģiirlerde beyazın karĢıtı olarak geçer.
“Yârin beyaz gerdanında
Türlü türlü haller gördüm” (Kaya, 2011:255)
“Bizim elin menekĢesi mor olur” (Kaya, 2011: 241)
“Bülbüller gül için giymiĢler kara” (Kaya, 2011: 258)
“Siyah tane yeşil donlar giyersin
Mevsimler içinde baharsın yârim” (Kaya, 2011: 247)
“Ala gözlü benli dilber” (Kaya, 2011: 335)
“Kara kaĢ altında ela göz olsam” (Kaya, 2011: 231)
Mevsimler: ġiirlerde dört mevsimin yansımaları görülse de Ģairin en sevdiği mevsim
bahardır. “Mevsimler Ġçinde Baharsın Yârim” Ģiiriyle sevdiğini bahara benzeten Veysel için
mart ayı, sarı çiğdemlerin açtığı; nisan çayır çimenin yeĢillendiği, mayıs ise yaylalara
göçüldüğü zamandır. ġairin “Güzellere eda verir o çağlar” (Kaya, 2011: 277) dediği bu süreç
Veysel için ayrı bir sevinç ve anlam ifade eder. Baharın çevrede yarattığı değiĢim “Ağaçlar al
giydi kuĢlar dillendi/ Açtı bahar çiçekleri Ada‟nın/ Toprak mevce geldi yer yeĢillendi” (Kaya,
2011: 265) sözleriyle anlatılır.
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Canlılar: ġair bütün canlıları Ģevkle kucaklar. Onun Ģiirleri Anadolu‟nun hayvan ve
bitki varlığı bakımından önemli birer kaynaktır; çünkü bitki (lale, sümbül, mor menekĢe, gül,
sarıçiçek, çimen, sarıçiğdem, ağaç) ve hayvanlar (turna, kumru, kuĢ, gövel ördek, bülbül, at,
deve, ceylan, balık, koyun, kuzu, kurt) onun Ģiirlerinin vazgeçilmez varlık kadrosunu oluĢturur.
Özellikle çiçek açan bitkiler ve güzel sesli kuĢlar “Yılda bir kez çiçek açan ağaçlar/Hayatta
insana ömür bağıĢlar” (Kaya, 2011: 286) dizelerinde olduğu gibi Ģairin ömrüne ömür katar.
Ġnsan dıĢındaki canlıların benzetme amaçlı kullanıldıkları da görülür:
“Güzel keklik gibi geziyor taĢta” (Kaya, 2011:160)
“Bir kökte uzamıĢ sarmaĢık gibi
DökülmüĢ gerdana saçların güzel” (Kaya, 2011: 65)
Doğa Olayları, Doğadaki Fiziksel Değişiklikler ve Doğal Afetlerden Korunma: ġair
“Sular” (Kaya, 2011: 281) Ģiirinde suyun toprağa hayat, çiçeklere renk verdiğini, baharda akan
suyun çağlamasına hayran olduğunu belirtir. Buna karĢın önüne set çekilmemiĢ, kontrol altına
alınmamıĢ suyun, akımının yükseldiği dönemlerde insan yaĢamı ve çevre için bir tehlike
olduğunu “Bu dünyada iki Ģeyden tacizim/Biri seldir biri demem azizim” (Kaya, 2011: 327)
sözleriyle anlatır. Doğadaki Fiziksel Değişiklikler ise “Cümle Ağaç Uykusundan Uyandı”
(Kaya, 2011: 263) Ģiirinde iĢlenir.
İklim, Kar ve Manzara: ÂĢık Veysel‟in yaĢadığı coğrafyada iklim çok serttir. KıĢlar
uzun, bahar ve yazlar ise kısadır. O dört mevsimin de özelliklerini bilmektedir” (Alptekin, 2009:
47). KıĢ koĢullarının ağır geçtiği Sivas ilinde kar soğuk ve çetin yüzü ile yer alır. Nitekim
bindiği cipin kara saplanması (Kaya, 2011: 232) Ģairi ve beraberindekileri oldukça
uğraĢtıracaktır. Karların erimesi baharın müjdecisidir. ġair tabiattaki değiĢim sonucu ortaya
çıkan kar çiçeklerini görünce mutlu olur. Zaman içinde iklimin yumuĢaması manzaranın da
değiĢmesine neden olacaktır. ġair bu görsel Ģöleni “Ağaçlar Al Giydi KuĢlar Dillendi” (Kaya,
2011: 265) Ģiiriyle tasvir eder.
13. Tema: Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar

Ana
Tema

Tablo 13: ġiirlerde Güzel Sanatlar Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
Alt Tema

Sinema
Tiyatro
Resim
Müzik
Fotoğraf
Mimari
Heykel
Dans

s

1
2
1
2
-

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Toplam
s-%

ĠĢler Güçler Hep Sinema
Köy Enstitülerine, Halkevi II
Sazıma
Mimar, Halkevi II
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ÂĢık Veysel, Güzel Sanatlar baĢlığı altında sıralanan Sinema (1), Resim (2), Müzik (1) ve
Mimarî (2) alt temalarına yer verir. Toplam 6 Ģiirde ele alınan Güzel Sanatlar, alt temaları
karĢılama bakımından % 50„lik, bütün temalar içinde ise % 2.74„lük bir orana sahiptir.
ġiirlerde sinema, Ģiir, resim, müzik ve mimari sanatının yansımaları görülmektedir. ġair
köy enstitülerinde yetiĢen öğrencilerin iyi bir sanat eğitimi aldığını belirtirken kurumun
niteliğine de dikkat çeker; ayrıca bu dizeler aracılığıyla birçok sanata vakıf gençlerden duyduğu
gururu dile getirmiĢ olur.
“Ġresim yaparlar plan çizerler
Çözülmedik düğümleri çözerler
Bir kısmı Ģairdir Ģiir yazarlar
Kimi saz düzenler kimi tel yapar” (Kaya, 2011: 282)
ġair sinema sanatını gerçek hayatın filme yansıması olarak görür. Ġnsana güzel bir
zaman dilimi geçiren, dertlerinden bir an olsun uzaklaĢtıran bu sanat insanı ve insanlığı anlatan
durumları iĢlediğinden “Ben de oldum bir sinema” (Kaya, 2011: 143) ifadesinde olduğu gibi
kimi zaman insanın yaĢadıklarını ve kendini ekranda görmesine yardımcı olur. Çünkü insanın
yaĢadığı olaylar ve hissettiği duygular ve benimsediği değerler birbirine benzer. Bu dizeden
çıkarılabilecek bir diğer yargı ise Veysel‟in hayatının filme alındığıdır. ġair bu durumdan
duyduğu memnuniyeti Ģiir yoluyla anlatmak istemiĢtir. Sinema yaĢamdaki her konu ve
eylemden feyz alırken “ĠĢler güçler hep sinema” (Kaya, 2011: 143) dizesiyle insanların ilgi
duyduğu, keyifli vakitler geçirdiği süreçlerden biri olur.
“Sazıma” (Kaya, 2011: 163) Ģiirinde Ģairin müziği bir uğraĢ bir geçim kaynağı olarak
görmediği; arkadaĢı, sırdaĢı, yavrusu, dayanağı, dert ortağı kısacası en çok değer verdiği ve
güvendiği varlığı olarak gördüğünü söylemek mümkündür. ġair mimariden de bahseder. Ona
göre en büyük mimar Tanrı‟nın kendisidir. Tanrının büyüklüğü ve güzelliği yaratmadaki
yeteneği “Bu dünyayı kuran mimar/ Ne hoĢ sağlam temel atmıĢ” (Kaya, 2011: 323) sözleriyle
dile getirilir.
14. Tema: Kavramlar ve ÇağrıĢımlar
Tablo 14: ġiirlerde Kavramlar ve ÇağrıĢımlar Ġle Ġlgili Alt Temaların Sıklık Düzeyi
s

Temaların Hangi ġiirlerde Bulunduğu

Rüya, DüĢ, Hayal

4

Bir Ulu KuĢ Olsam Uçsam Yürüsem, Bir Hayâl PeĢinde
Dolandım Durdum, Bilmem Hayal Miydi Yoksa DüĢ
Müydü?, Hayâl Bana Yakın Yâr Bana Uzak

Oyun ve Eğlence

-

Kavram
lar ve
ÇağrıĢı
mlar

Ana
Tema

Alt Tema
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Harfler ve Sayılar

11

Estetik Zevk
Güzellik

1
8

Zıtlıklar
Önce, ġimdi, Sonra

1
-

Uzun Ġnce Bir Yoldayım, Talih Çile Kader Sözü Bir
EtmiĢ, Durum, On Dokuz Mayıs‟ta Parlayan Zafer,
Emeklerim Zay Eyledi Sel Benim, Yıllarca Aradım
Kendi Kendimi, Ayrılmazdım Enstitüden Yuvadan,
Kader, Genç YaĢımda Felek Vurdu BaĢıma, Seksen
Yıllık Yolu Biraz DüĢünek, Kırk YaĢımdan Sonra
Mimar
Sabahtan Bir Güzel Gördüm, Benim Sevdiğim Dilberin,
Sen Bir Ceylan Olsan Ben De Bir Avcı, Güzelliğin On
Par‟etmez, Her Türlü Nesneye ÂĢıksın Gönül, Bir Kökte
UzanmıĢ SarmaĢık Gibi, Yârin Beyaz Gerdanında,
Salınıp Giderken Boyunu Gördüm
Gönül Sana Nasihatim

25
%11.42

ÂĢık Veysel, Kavramlar ve ÇağrıĢımlar teması altında Rüya, DüĢ, Hayal (4), Harfler ve
Sayılar (11), Estetik Zevk (1), Güzellik (8), Zıtlıklar (1) alt temalarına yer verir. Toplam 25
Ģiirde ele alınan Kavramlar ve ÇağrıĢımlar, alt temaları karĢılama bakımından %71.43„lük,
bütün temalar içinde ise % 11.42„lik bir orana sahiptir.
Rüya, Düş Hayal: Veysel‟in hayali; bir kuĢ olup gönlüyle yoldaĢ olması ve ayrılık
acısını bir an için unutmasıdır. Oysa Ģair bir hayal peĢinde dolaĢıp durmasına rağmen bu
arayıĢın olumlu bir neticeye ulaĢmadığını bilmekte ve bu durumdan Ģikâyetçi olmadığını
“Tahammül et Veysel sen bu hicrana” (Kaya, 2011: 251) dizesiyle anlatmaktadır. ġairin
hayalinden ve sevdiğinden vazgeçmediği, arzuları suya düĢse bile vuslatın düĢünü hep içinde
yaĢattığı görülür:
“Bir hayâl peĢinde dolandım durdum
Asla terk etmezem sanma unuttum
Sönmez ümitlerden beklerim yardım
Bugün yarın dedim gönlüm avuttum” (Kaya, 2011: 253)
Harfler ve Sayılar: ġiirlerde harflerin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir dizeye
rastlanılmamıĢtır. Sayıların çoğunlukla

zaman

anlamı

vermek amacıyla

kullanıldığı

görülmektedir. Gerek yaĢadığı toplumla ve gerekse hayatı ile ilgili önemli tarihler Ģiirlerde yer
alır.
Şairi tanıma:
Doğumu: “1310 doğdum VEYSEL‟dir adım” (Kaya, 2011: 177)
Hayatı ile ilgili önemli olayları anlatmak için:
“Yeni değmiĢ idim yedi yaĢıma
Kayıp ettim baharımı yazımı” (Kaya, 2011: 337)
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İçinde buluduğu yaşı, yaştaki değişimi anlatma ve yaşadıklarının değerlendirmesini
yapma:
“Kırk dokuz yıl bu yollarda” (Kaya, 2011: 157)
Ülke tarihiyle ve içinde bulunduğu toplumla ilgili önemli bilgilerde:
“On dokuz Mayıs‟ta parlayan zafer” (Kaya, 2011: 179)
Etkilendiği olaylarda insan sayısını vermek için:
“Seksen bir kahraman aynı kafeste” (Kaya, 2011: 178)
Konu ettiği olay, varlık ya da durumu betimlemek için:
“Durmaz yıl on iki ay iĢler çiftçiler” (Kaya, 2011: 295)
Söze abartı katmak için:
Ömürlü ol binler yaĢa” (Kaya, 2011:203)
Para ve hesap işlerinde, haksız kazançta:
“On beĢ pangınotu yedin” (Kaya, 2011: 188)
Niceliğin ön plana çıkmadığı ve “birkaç” anlamı veren durumlarda:
Üç beĢ kağnı sap getirdik harmana” (Kaya, 2011: 245)
Zıtlıklar: Veysel gönlüne dolayısıyla kendine birtakım nasihatlerde bulunur. Dünya
hayatının iniĢli çıkıĢlı yollarından yürüdüğünü, bazen ağlayıp bazen güldüğünü belirten Ģair bu
zıtlıkların kendini olgun bir kıvama getirdiğini (Kaya, 2011: 227) belirtir.
Güzellik: Veysel doğa güzelliklerine kayıtsız kalamaz ve bunu sık sık Ģiirlerinde dile
getirir. Sevdiği insanı da son derece güzel bulan Ģair onun ilgisizliğini ve kırıcılığını “Benim
sevdiğim dilberin/Gönlü çelik bağrı taĢtır” (Kaya, 2011: 305) dizeleriyle anlatsa da kendisi bu
durumdan pek de rahatsız değildir:
“Yolunda ölsem böylece
Cevr ü cefan lütfun hoĢtur” (Kaya, 2011: 305)
ġairin bir an olsun aklından çıkmayan sevgili; bazen ahu ya da ela gözlü, mah cemal ya
da gül yüzlü, kara kaĢlı, servi yahut çınar boylu, sıra sıra benli, mestane gözlü, beyaz gerdanlı,
inci diĢli, kesme kâküllü sırma saçlı, yıldız gözlü, al yanaklı benzetmeleriyle Ģiirlerde yer alır.
ġair duygularının yoğunluğunu her ne kadar fiziksel betimlemelerle öne çıkarıp, övgü dolu
sözlerle yâd etse de “Kurulma sevdiğim güzelim deyin” (Kaya, 2011: 199) ifadesiyle bu
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varlığın baki olmadığını; “Güzelliğin on par‟etmez/Bu bendeki aĢk olmasa” (Kaya, 2011: 152)
dizeleriyle ise güzelliğin ancak sevgiyle anlam kazanacağını anlatır.
Sonuç ve TartıĢma
Bu çalıĢmada ÂĢık Veysel‟in Ģiirlerinin Türkçe Öğretim Programı‟nda belirtilen ana
tema ve alt temalara uygunluğu araĢtırılmıĢtır. Belirtilen amaç çerçevesinde Ģiirlerde yer alan
ana tema ve alt temaların sıklıkları tespit edilmiĢ, bulgulara iliĢkin yorum ve açıklamalarda
bulunulmuĢtur. Verilerin tespitinde Ģiirin bütünü veya ilgili bölümü dikkate alınmıĢ; düĢünce ve
konu zenginliğine sahip Ģiirler birden fazla tema ve alt temanın altında gösterilmiĢtir. ġiirlerde
14 temaya ve 87 alt temaya iliĢkin veri tespit edilmiĢtir. Ana temaların bulunma düzeyi %100,
alt temalarınki ise %73.73‟tür. ġiirlerde sıklıkla baĢvurulan ana tema % 21.46‟lık oranla
Duygular‟dır. Alt temalar bakımından ise ilk sırada Üzüntü (%19.54) yer almaktadır. ġiirin
duygularla yoğrulan ve yine duygulara hitap eden bir tür olduğu düĢünüldüğünde ÂĢık
Veysel‟in Ģiirin karakteristiğine bağlı kaldığını söylemek mümkündür. ġiirlerde tespit edilen
diğer ana temaların oranları ise Ģöyledir: Doğa ve Evren 13.70, Kavramlar ve ÇağrıĢımlar 11.42,
Sevgi 7.76, Toplum Hayatı 7.76, KiĢisel GeliĢim 7.76, ĠletiĢim 5.94, Millî Kültür 5.02, Zaman
ve Mekân 5.02, AlıĢkanlıklar 4.11, Hak ve Özgürlükler 4.11, Güzel Sanatlar 2.74, Bilim ve
Teknoloji 1.8, Okuma Kültürü 1.37. Bu değerlere bakıldığında ÂĢık Veysel‟in Ģiirlerini konu
bakımından zenginliğine ve eğitimsel gücüne dikkat çeken araĢtırmalarla (Kaya, 2011; Günay,
1993; Araz, 2008; Özkan, 2014; Tek, 2016) paralellik arz ettiği görülmektedir.
Sevgi temasına iliĢkin olarak Ģiirlerde Dil Sevgisi dıĢında bütün konulara yer verildiği
görülmektedir. Ġnsana duyulan sevgiyi ruhsal olgunluğun bir emaresi olarak gören Ģair, vatan,
millet ve bayrak sevgisinin ise vatana hizmet ile aynı anlama gelmesi gerektiğini düĢünür.
Millî Kültür teması adı altında ise Geleneksel Sanatlar, Türk Müziği, Zanaatlar ve
Türk Büyükleri baĢlıklarına yönelik tespitler elde edilmiĢtir. Veysel‟in Ģiirlerinde birçok Türk
büyüğünün ismi geçmektedir: Gösterdiği kahramanlıklardan ve yaptığı hizmetlerden dolayı
Atatürk‟e müteĢekkir olmamız gerektiğini düĢünen Ģair, Ruhsati, Pir Sultan Abdal, Mevlana ve
Hacı BektaĢı Veli gibi kültürel değerlerimize de duyduğu saygıyı dile getirir.
Toplum Hayatı baĢlığı altında Komşuluk İlişkileri dıĢında bütün alt temalarla ilgili
bulgulara ulaĢılmıĢtır. ġiirlerde ilim, kültür ve teknolojiye önem vererek medeni ülkeler
seviyesine çıkılması gerektiği, huzur ve barıĢın; ancak ötekileĢtirmenin ve ayrıĢtırmanın
olmadığı, yardımlaĢma ve dayanıĢmanın egemen olduğu bir toplumda gerçekleĢebileceği
anlatılır. Okuma Kültürü ile ilgili olarak Ģair cahilliğin eleĢtirisini yaparak okuma sevgisini
aĢılamaya çalıĢır. ĠletiĢim bütün alt temalarıyla Ģiirlerde yer alan tek ana temadır. Veysel‟in
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gerek aile fertleriyle gerekse diğer insanlarla güçlü bir iletiĢimi bulunduğu ve olumlu bir tablo
çizdiği görülmektedir. Buna karĢı Ģairin aile iletiĢimi konusunda karamsar olduğunu söylemek
mümkündür. Zamanın değiĢmesiyle birlikte değerlerin zayıfladığını anlatan Veysel aile bireyleri
arasındaki iletiĢimin yerini kopukluğun, saygı ve sevginin ise ilgisizliğin aldığını belirtir.
Tabiata düĢkün olan ve her değiĢimi dikkatle gözlemleyen Ģairin İletişim Becerilerine yönelik
ise ağızdan çıkan her sözün tartıldıktan sonra söylenmesini tavsiye ettiği görülür.
Hak ve Özgürlükler konusunda İnsan Hakları, Eğitim Hakkı, Hasta Hakları, Hakkını
Savunma ve Özgürlükler alt temalarıyla ilgili veriler tespit edilmiĢtir. ġair dönemin önemli
kurumları olan halk evleri ile köy enstitülerinin her kesimden insana eğitim, çalıĢma imkânı
sunarak fırsat eĢitliğine hizmet ettiğini, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda yetiĢtirdiğini
belirtir. Sağlık sorunu yaĢayan kimselerin devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanması
gerektiği de Ģiirlerde anlatılan bir diğer husustur. KiĢisel GeliĢim teması altında sıralanan bütün
alt temalara -Karar Verme dıĢında- yer verilmiĢtir. Veysel Ģiirlerinde erdemli insanın
niteliklerine temas eder. Bilim ve Teknoloji teması altında “Bilgisayar” dıĢında bütün alt
temalara iliĢkin verilere ulaĢılmıĢtır. Bu durum bilgisayarın Ģairin ölümünden sonra
yaygınlaĢmasından kaynaklanmaktadır. Füzelerin aydaki sırları çözmek için uzaya fırlatılması,
dünyanın ilk halinin sularla kaplı olduğu, atomun yapıtaĢları, fennin insana katkıları vb. daha
pek çok geliĢmeye Ģiirlerinde yer vermiĢ olan Ģairin bilimsel geliĢmeleri yakından takip ettiği
görülmektedir. Veysel mevcut olan geliĢmeleri hayranlıkla izlerken, insanoğlunun durmak
bilmeyen öğrenme merakının yeni buluĢ ve icatları da beraberinde getireceğini düĢünür. ġair
alıĢkanlıklar konusunda tembellikten, israftan uzak durulmasını, paramızı bütçemize göre
harcamamızı ve değerli zamanımızı bize fayda sağlamayacak aktivitelerle harcamamamız
gerektiğini salık verir. ġair zamanın dikkatli ve verimli kullanılmasının altını çizerek Zaman
Planlaması ile Geçmiş, Şimdi, Gelecek alt temalarına vurgu yapar. Bilim ve teknolojideki
yenilikler hayatı kolaylaĢtırıp mesafeleri yakınlaĢtırmasına karĢın, insanı insan yapan değerlerde
bir çözülmenin ve zayıflamanın olduğunu belirtir. Mekân konusunda ise “Evimiz, Okulumuz,
ġehirler, Çevremiz” alt temalarına yönelik telkinleri görmek mümkündür. Duygulara yönelik
olarak Ģiirlerde Kıskançlık dıĢında bütün alt temalar yer alır. Tabiat güzellikleri, aile saadeti ve
toplum huzuru Ģairi mutlu eden olay ve durumlardır. ġair Erzincan depreminin bıraktığı yıkım
Ģairi üzerken, sel felaketi ile Ġnsanları ayrıĢtıran, kutuplaĢtıran düĢmanlıklar yüreğine korku
düĢürür.
Doğa ve Evren temasında Renkler, Mevsimler, Canlılar, Doğal Afetlerden Korunma,
Kar, Doğa Olayları, Doğadaki Fiziksel Değişiklikler, Manzaralar, Yağmur ve Dünya alt
temaları yer almaktadır. ġiirlerde en çok yeĢil renk geçmektedir. Mor, beyaz, ala (ela) ile kara
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(siyah) diğer renklerdir. ġiirlerde dört mevsimin yansımaları görülse de Ģairin en sevdiği
mevsim bahardır. Doğadaki birçok canlıya Ģiirlerinde yer veren Ģair özellikle çiçek açan bitkiler
ve güzel sesli kuĢlardan kendini alamaz. Kar ise kıĢ koĢullarının ağır geçtiği Sivas ilinde kar
soğuk ve çetin yüzü ile yer alır. Güzel Sanatlara iliĢkin olarak Ģiirlerde Sinema, Resim, Müzik ve
Mimari ile programda yer almamakla birlikte Şiir sanatının yansımaları görülmektedir. ġair köy
enstitülerinde yetiĢen öğrencilerin iyi bir sanat eğitimi aldığını ve birçok sanata vakıf olduğunu
belirtirken, sinema sanatını gerçek hayatın filme yansıması olarak görür. “Sazıma” Ģiirinde
Ģairin müziği bir uğraĢ bir geçim kaynağı olarak görmediğini; en çok değer verdiği ve güvendiği
varlığı olarak gördüğünü söylemek mümkündür. Bu yüzdendir ki Veysel vasiyetini insanlara
değil sazına bırakır. ġair mimariden de bahseder. Ona göre en büyük mimar; büyüklüğe ve
güzelliği yaratmadaki yeteneğe sahip olan Tanrı‟nın kendisidir.
Kavramlar ve ÇağrıĢımlar teması altında Rüya, Düş, Hayal, Harfler ve Sayılar,
Zıtlıklar, Estetik Zevk ve Güzellik konularının yansımaları görülmektedir. ġairin hayali bir kuĢ
olup gönlüyle yoldaĢ olması ve ayrılık acısını bir an için unutmasıdır. ġiirlerde harflerin
kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir dizeye rastlanılmamıĢtır. Sayıların çoğunlukla zaman
anlamı vermek amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Veysel doğa güzelliklerine kayıtsız
kalamaz ve bunu sık sık Ģiirlerinde dile getirir. Sevdiği insanı da son derece güzel bulan Ģair, bu
varlığa güvenilmemesi gerektiğini güzellik kavramının ancak sevgiyle anlam kazanacağını dile
getirir.
Sonuç olarak, ÂĢık Veysel‟in Ģiirleri Türkçe Öğretim Programı‟nda belirlenen temaların
bütününü (%100), alt temaların ise büyük bir çoğunluğunu (%73.73) destekleyecek, Ģiir
eğitimine ve sevgisine katkıda bulunacak bir özellik sergilemektedir.
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