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Sırra Kademi Koyup Kaleme Sır Söyleten Ismail Bingöl
“SIRRINI SÖYLEYEN RÜZGÂR”

AnAdolu gIbI şIIr yAzmAk… Uluların mayaladığı hamur… Insanî, ah-
lâkî ve Islâmî… Allah’ın güzel olarak övdüğü ne varsa her şeyin müş-
terekliği… Anadolu, ilâhî olanla beşerî olanın âbidevî mekânı… Be-
şerînin, kutsalın boyasına boyandığı yerin adı… Rengini, kutsalın ren-
ginden alan toprak, vatana teslim olurken, karakterini, üzerinde hayat 
sürene taşıyan Anadolu… Tarihin yazdıkları yeter mi acaba? Zira, tarih, 
rastladıklarını satırlara döker… Tarihin rastladıkları, Anadolu’nun yü-
zünde okunabilenlerdir ancak. Ya rastlamadıkları? Yani, Anadolu’nun 
içini yakan, Anadolu’nun çocuklarının okuyabildiklerini kim ya da 
kimler görünür kılacak? Dahası, mücerredin dinginliğinde asırlardır 
terennüme ihda edilen esrarı kim faş edecek?

Işte, Ismail Bingöl’ün şiirleri, Anadolu gibi… Zahiren bakanlar, ke-
lime ve seslerin şiddetine çarparlar… Süssüz, düz ve dosdoğru… Sert 
ve acı… Harman yerinde dolandırmadan, mahsulü peşin ve eksiksiz 
önünüze koyar. Bingöl’ün şiirlerine, bir de, derunî bakanlar görürler ki, 
şiirler içli, kırık, dökük, zarif ve nezaketli bir dünyanın kapısını aralar. 
Bir mısrada tarihe ve maziye yol alırken, bir başka mısrada, an’ın kırgın-
lık ve aşklarına rastlarsınız. Çünkü, o, bir şairdir, hisseder, anlatmak ve 
paylaşmak ister. Zira, onda kelimeler, esrarlı bir dünyanın hikmetlerini 
taşır, okuyucularına. Şairdir, gölgesi uzun, düşer peşine hakikatin. Şair, 
paylaşmak ister acılarını, hafiflesin diye belki. Ama, bilir ki, paylaşmak, 
çoğaltmaktır.  

Ismail Bingöl, “Içimden Çıkmaz Bu Acı” başlıklı şiirinde bu haki-
kati satırlara dökerken, içine çöreklenen acının resmini şöyle tasavvur 
eder: “Ben bir şairim / Düştükçe üzerime kahırdan kelimeler / Ve yoksa eğer 
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dargınlığımın çaresi / Uzun hikâyelerden arta kalan bu matemi / Kiminle 
paylaşayım.”

Bingöl’ün şiirinde, tarih yeniden canlanır. Çanakkale şehitlerine 
ithaf ettiği, “Bu Ses Çanakkale’den” başlıklı şiirindeki mısralar, onun 
bir hayrül-halef olarak hadiseyi ne kadar derunî bir ıstırapla idrâke 
ulaştığını gösterir. Elbette, mısralar sıralandıkça kulakta, bundan tam 
bir asır evvel yaşanmış, bir milletin diriliş destanı yeniden yaşanır. Bir 
mü’minin dilinden, ecdada bir rahmet, gelecekler için rehber olacaktır, 
dikkat çektikleri: “Çanakkale acıyı hissetmeden ölmektir /Bu toprağın aş-
kıyla göklere erişmektir. Çanakkale ölümden yeniden doğulan yer / Çanakka-
le şehidin dünyaya baktığı yer. Bu yerden ses vermekte bütün cepheler birden 
/ Çanakkale bir bütün… Çanakkale bir beden…”

Şiirlerinde, içe dönen Bingöl, insana yakışmasa da, yaşadığımız as-
rın ve bu asır insanının vazgeçilmez hususiyeti hâline gelen, ölçüsüz-
lüğe abanır, ortadan kaldırmak için. Ardından, asra şahit olarak, istifler 
sözlerini. “Ne Çabuk Unutulduk” başlıklı şiirinde bu seslenişi, şöyle 
yankılanır meydanda, duysun herkes diye: “Bir emre yenik düşüp aniden 
ırak olunca gözden / Her biriyle nice hatırayı paylaştıklarımız / Gönül ufku-
muzda edindikleri yeri / Bir hayale çevirip alıp gittiler kendilerini.”

Elbette, şair olur da, yaşadığı şehrin kalbine girmez mi? Hele, bu 
şehir bir de Erzurum ise, şehrin ruhundan istiare edileni, yeniden şeh-
rin gönlüne teslim etmek gerekir. Ismail Bingöl de, “Kar Yağıyor” şiiriyle 
girer Erzurum’un kalbine: “Kar yağıyor / Ve bir hasreti çağrıştırıyor şimdi 
zaman / Bir incinmişlik /Örseledikçe ayrılıkla birlikte ruhumu / Bir gidiş / 
Damgalarken sana dair sürurumu / Zihnim çekip gidiyor bir eski hatıraya 
doğru.”

Ismail Bingöl’ün şiirleri, Anadolu gibi. Sesi, asırlar ötesinden ge-
lir derin ve acı. Şikâyet etmez, sitem eder yalnızca. Nazlıdır içine ve 
mağrurdur dışına. Çünkü bu tavır, Anadolu tavrıdır. Acı tapuludur 
Anadolu’ya, Anadolu çocuğuna, Ismail Bingöl’e… Gurursa, milletin ve 
vatan olan toprağın… Kök saldığı toprağın türkülerini mırıldanır, ulu 
bir çınar gibi. Ismail Bingöl’ün şiirleri, hayâlin peşinde gezmez, aksine 
hakikatin düz aynalarıdır.  

Erdoğan Erbay
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Ey Sevgili

Bakışlarım aynalara değdikçe 
Yeni bir yangının habercisi oluyor şehirde
Aşikârdır sana hasretinle kapladığın tenden
Nasıl çıkıyor mağlubiyetin kederi

Aşkın devirdiklerini kim ayağa kaldırabilir 
Kim teselli edebilir zatından başka
Zulümleriyle cihanı durduracaklarını zannedenler
Bilmezler aşk kapısında köle olmanın kıymetini
Suçlu aramakla geçer onların bütün günleri ve geceleri
Nedamet  hissinin gözyaşına boğup yakıp kül ettiklerini 
Kim anlar / Aşkın dirilttiği muhabbet fedailerinden başka
 
    Ey sevgili
Kim bilir karışık bir akılla 
Yeryüzünü adımlamanın rakamlarla ilişkisini
Geçmek bilmeyen zamanda 
Umuda sarılarak beklemenin 
Sonsuz ve büyük endişesini 
Başımızın üstündeki hayalden örtü ise
Günbegün artırdı çaresizliğimizi
Aşk deyince 
Çağa sürgün edilmiş olanlara 
Suçüstü yakalanmış hırsız gibi bakıyor birileri
Ve ayrılık 
Sürüp götürüyor candan özge sarıldığımız gerçeği
                       
           Ey sevgili 
Aşk bağladıkça ruhumu
Ökseye tutulmuş kuş misali 
Ağlayışım daha da artıyor 
Ve gece sarkıyor gözlerimden
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Her gün biraz daha savruluyorum 
Çelişkilerimle yüklü kavgaların içine
Hükmünden arta kalan 

Hatıranla dolu vakitler azaldıkça azalıyor
Gözlerim ufuklarda 
Hasretin ise ta şuramda 
Yüreğim kabardıkça kabarıyor
Sözüm geçmiyor artık beni büyüten acılara
Tasam çoğaldıkça çoğalıyor
Bir sensizlik mahşerinde öylesine kala kalıyorum 
Eksildikçe eksilmiyor sana dair bildiklerim
Tahammül bırakmıyor bende
Vurgunu olduğum bu ince hikâye
Her şeyi herkesi yeni baştan kurguluyorum
                     
Ey sevgili
Bilesin ki ben artık mağlup bir çeriyim 

Dağıtma no’lur saçlarını hicran şafaklarında böyle
Kokusu semtimize uğradıkça dayanamıyorum
Her seferinde payım artıyor 
Ve büyük bir sarsıntıyla ağlıyorum

Mazideki yıllarım bugünden çok olsa da
Yüzümdeki çizgiler derinleşip artsa da 
Zaman iyileri öğütüp kötüleri bıraksa da
Yüreğim köpürmüş bir ırmak gibi
Hâlâ deli deli akmakta 
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Ey sevgili 
Kadim çağlardan beri sürüp gelir
Işığını aşktan alan bu ıstırap
Suretler yoğruldukça aşka adanmış ruhların ellerinde 
Yeni bir dünya kurulur ve insan
Aşksızlık cehenneminden ancak
Yine aşkın yardımıyla kurtulur
Sineleri ateşle dolu hüzün adamları 
Dağıldıkça yeryüzünün damarlarına 
Hayat yeniden kurulur 
Ten yeniden can bulur
           Ey sevgili
Islandıkça kaynağı ezelî olan ırmakta 
Mağrur edalı kahramanlar 
Anıldıkça bir eski devirden arta kalan manzaralar
Güzellikten habersiz âşıkları deli zanneden 
Aşka muhalif divaneler
Yüzyıllardır taşıdıkları alışkanlıkla 
Aşkı yok farzedip fenalığa meylederler
Oysa bir düşten bin endişe çıkarıp 
Yanılgılarının mahcubiyeti altında inleyen zihinler
Her adımda aşkla ilgili yeni kıssalardan ses verirler   
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Rüyalar Ağırdır

Geçmiş inlettikçe bir kara sevda gibi 
Daralan ruhumdan yeni acılar yükselir 
Bir şaşkınlık çoğalttıkça gözlerimdeki nemi 
Sorarım kendime ben seni böyle mi sevdim

Baktıkça yürek defterimden arta kalanlara
Bir vaveyla eşliğinde eski zamanlara düşerim
Sürer gider bu hicran sürer gider bu efgan
Bir öfke dillenir ki ben seni böyle mi sevdim 

Geceler yorgun bir küheylan gibi yürümek bilmez
Rüyalar ağırdır deştikçe bağrını erimek bilmez
Kalp ve gönül bir olunca hiçbir söz kâr etmez
Hep aynıdır durup durup söylenen 
Ben seni böyle mi sevdim
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En Çok

Yakılmış bir hayalin ateşi kimi incitir en çok
Bir hikâyenin daralan yerlerinde 
Kalbe dolduğunda feryat
Hangi muammalar ayak verir en çok

Maziyi siper ettiğimizde gelecek korkularımıza
Ve umutsuzluk vurduğunda gövdemizi
Yargılanan ve sorgulanan ruhumuz
Neye dayanır ve neden kuvvet alır en çok

Bakışı
Çelikten bir mısra gibi yüreğe düşen
Akşam olduğunda Daha gencecik bir fidanken,

Ve sardığında isyanın
Ve yankılandığında kavganın 
Gönül dağlayıcı sesi her yanda
Içimizden esen rüzgâra kim yön verir en çok

Saadete giden yolları 
Kesmişse acının ve zulmün kanatları
Biz hangi uçuşla aşmalıyız
Dağ dağ büyüyen zamanları

Ömrümüz ele geçmez hayaller 
Ve geç gelen nasiplerce tüketiliyorsa eğer
Prangalar altındaki gerçekten
Kim haber ulaştıracak bize en çok 


