S‹VASLI CEFAÎ'N‹N BAﬁ KAF‹YEL‹ ﬁ‹‹RLER‹
Cefâî of Sivas’ Poems with Beginning Rhyme
Poemes qui ont "Baﬂkafiye" de "Sivasl› Cefaî"

Dr. Do¤an KAYA*
ÖZET
Türk ﬂiirinin ilk örneklerinde görülen baﬂ kafiyeler Dede Korkut boylar›ndan itibaren ortaya ve dize
sonuna kaym›ﬂt›r. Günümüzde de baz› âﬂ›klar taraf›ndan baﬂ kafiye ile ﬂiirler vücuda getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Âﬂ›k ﬂiiri, baﬂ kafiye, kafiye
RÉSUMÉ
On voit "Baﬂkafiye" (la rime qui est au début du vers) dans la poésie turque depuis le premier temps.
"Baﬂkafiye" a commencé a placer le milieu et la fin de vers a partir de l'épopée de Dede Korkut. Certens poétes
populaires (achik) écrivent encore des poemes qui ont "Baﬂkafiye".
Mots-clés
Poésie d'ach›k, "Baﬂkafiye", rime

Türk ﬂiirinin ilk örnekleri olarak
gördü¤ümüz Uygurlar›n ﬂiirlerinde kafiye, dize baﬂ›ndayd›. Buna ilk dikkati çeken Reﬂit Rahmeti Arat olmuﬂtur. Arat,
Eski Türk ﬁiiri adl› eserinde, kafiyenin
dize baﬂ›nda kullan›ld›¤›na iﬂaret eder.
buradan yola ç›kan Osman Fikri Sertkaya da bunlar› “baﬂ kafiye” olarak isimlendirir ve baﬂ kafiyenin göz için oldu¤unu düﬂünür.1 Ne var ki, baﬂ kafiye olarak
isimlendirilen bu kafiyeler Dede Korkut
boylar›nda da gördü¤ümüz gibi zamanla
m›sra sonuna kaym›ﬂt›r.
Arat, kafiyenin dize baﬂ›ndan dize
sonuna geliﬂini de o devirde vurgunun
dizenin baﬂ›nda bulunmas›na ba¤lar ve
kafiyenin dize baﬂ›ndan sonuna geçiﬂini
de yine vurgu sebebine ba¤lar. Bunda
Arat’›n hakl›l›k pay› olmas›n›n yan›nda
Arap ve Fars gibi di¤er kültürlerle temas›m›z sonucu onlardan ald›¤›m›z edebi
ﬂekil ve ﬂiir tekniklerinin de rolünün oldu¤unu göz ard› etmememiz gerekir.
Türk halk ﬂiirinde baﬂ kafiye konu-

sunda daha önce Âﬂ›k Edebiyat› Araﬂt›rmalar› kitab›nda ayr›nt›l› bilgi verdi¤imizden burada ayn› konuyu tekrar irdelemek istemiyoruz. Biz burada baﬂ kafiye konusundaki örnekleri zenginleﬂtirmek gayesiyle, Sivasl› Cefaî’nin konuyla
ilgili ﬂiirlerini kaydedecek, bu ﬂiirlerin
özelliklerine temas edece¤iz. Ancak daha önce Cefaî’yi tan›tman›n uygun olaca¤› kanaatindeyiz.
Cefaî’nin as›l ismi Binali Ayd›n’d›r.
20.4.1958’de Sivas’›n merkez köylerinden Hasbey’de do¤muﬂtur. Dursun ve
Nuriye’nin o¤ludur. Orta halli bir ailenin
tek erkek çocu¤udur. Üç kere evlenmiﬂ,
1974 y›l›ndaki ilk evlili¤inden bir k›z›
(Fadime) olmuﬂtur. 1988’de ilk eﬂinden
ayr›lm›ﬂ, 1990’da ikinci defa evlenmiﬂse
de bir y›l sonra bu evlili¤i de sona ermiﬂtir. 1992’de üçüncü kere evlenen Binali
ﬂu anda mutlu bir hayat sürmektedir.
Son evlili¤inden Dursun ve Kürﬂat isminde iki o¤lu olmuﬂtur. On y›l Sivas
Demir Çelik müessesesinde çal›ﬂan âﬂ›-
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¤›m›z, buran›n özelleﬂtirilmesi dolay›s›yla iﬂten ç›kar›lm›ﬂt›r. ﬁu anda Sivas’ta
bir âﬂ›klar kahvesi açm›ﬂt›r.
Âﬂ›kl›¤a 1975 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r.
Önceleri ﬂiir yazma ﬂeklinde ortaya ç›kan bu heves, Binali’nin Âﬂ›k Gülﬂadî’yle karﬂ›laﬂ›p ona ç›rak olmas›ndan
sonra saz çalabilme ve irticali olarak ﬂiir
söyleme noktas›na gelmiﬂtir. 100’den
fazla ﬂiiri olan Cefaî’nin mahlas›n› da yine Gülﬂadî vermiﬂtir. Herhangi bir hikâye bilmeyen ve irticali kuvvetli olan Cefaî, genellikle Gülﬂadî ve ç›raklar›yla
karﬂ›laﬂma yapm›ﬂt›r. Ad›n› ilk defa Bal›kesir’de yap›lan ﬂiir yar›ﬂmas›nda takdirle karﬂ›lanan ve ödüle lây›k görülen
ﬂu ﬂiiri ile duyurmuﬂtur.
ﬁEH‹T ASKER A⁄IDI
Yüre¤im yan›yor nas›l anlatam
Hain teröristin iﬂini o¤ul
Nas›l sab›r edem nas›l unutam
Yakt›n ci¤erimin baﬂ›n› o¤ul
Üzülmek faydas›z buymuﬂ kaderin
Ne ad›n silinir ne dolar yerin
Bize ulaﬂmadan kara haberin
Gördüm bir gün evvel düﬂünü o¤ul
Yavrum sana yanmayan can kalmad›
A¤lamayan hiçbir insan kalmad›
Dizimde fer damarda kan kalmad›
Kuruttun gözümün yaﬂ›n› o¤ul
Kundaklar beledim beﬂikler burdum
Yirmi y›l seninle avundum durdum
Yuvamdan uçurdum yuvan› kurdum
Ya kime b›rakt›n eﬂini o¤ul
Taze çiçe¤imi erken derdiler
Takdir-i ‹lâhi seni vurdular
Ç›nar teslim ettim tabut verdiler
Koydular önüme na’ﬂ›n› o¤ul
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Dedim hele aç›n nerden vurulmuﬂ
Civan kollar tüfe¤ine sar›lm›ﬂ
Elbisen üstünde kepin s›r olmuﬂ
Sanca¤a sarm›ﬂlar baﬂ›n› o¤ul
Yapt›lar örf adet makam töreni
Dedim ki seyredem bakam töreni
Açt›m al bayra¤› takam töreni
Kurﬂunlar süslemiﬂ döﬂünü o¤ul
Dedim CEFAî’ye gel bir a¤›t koﬂ
O dedi Fatiha Yasin daha hoﬂ
Allah’›n hikmeti her gün iki kuﬂ
Bekliyorlar mezar taﬂ›n› o¤ul
Cefaî’nin baﬂkafiyeli ﬂiirleri ayn›
zamanda akrostiﬂ özelli¤i de göstermektedir. Bu, ﬂiirde, söz konusu edilen kavram yahut kiﬂi ismindeki sesler ile ayr›
ayr› dörtlük meydana getirilmesi ﬂeklindedir. Sözgeliﬂi; DUYGU sözündeki (D)
sesi ilk dört dizenin baﬂ›na, (U) sesi ikinci dörtlü¤ün bütün dizelerinin baﬂ›na,
(Y) sesi üçüncü dörtlü¤ün bütün dizelerinin baﬂ›na getirilir. Böylelikle ﬂiir, hem
akrostiﬂ hale sokulur hem de her dörtlükte m›sra baﬂ› kafiye vücuda getirilmiﬂ olur. O zaman akl›m›za ﬂu soru gelmektedir: Acaba bu durumda kafiyeyi
nerede arayaca¤›z yahut söz konusu
dörtlükte çift kafiyeden söz edebilir miyiz? Buna cevab›m›z , kafiyenin hem dize baﬂ›nda hem de ilgili dörtlü¤ün dizeleri sonunda bulundu¤u yönünde olacakt›r. Bu durumda, baﬂ kafiyeleri ayr› dize
sonundaki kafiyeleri ayr› olarak de¤erlendirmek gerekir. Çünkü, bizzat âﬂ›k
taraf›ndan ﬂuurlu olarak çift kafiye vücuda getirilmiﬂtir.
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ﬁiirler:
AYTEN
A r›n›n yapt›¤› ballar misali
A ¤›zlarda tatl› dil Ayten Han›m
A llah’›m vermesin kötü bir hali
A ¤lama her zaman gül Ayten Han›m
Y
Y
Y
Y

i¤idin yata¤› bedenin cüssen
ürekler hoplatan nefesler kesen
aylalar›n yavru ceylan›s›n sen
ak›ﬂ›r m› sana çöl Ayten Han›m

T
T
T
T

a ki ﬂiir yazmak oldu vesile
akdimin bu ﬂekil yad oldu dile
ebessüm hitaben hoﬂ görün ile
akdire ﬂayans›n bil Ayten Han›m

E
E
E
E

lma yanaklar›n art›k allans›n
ndazene uygun süsle pullans›n
lleme b›rak ne olur sallans›n
sir mi kemere bel Ayten Han›m

N
N
N
N

e gerek Cefaî uzunca söze
uru ﬂevk vuruyor kirpi¤e göze
ezaket ba¤›nda taze mi taze
â-dide yetiﬂen gül Ayten Han›m

DUYGU
D ünyay› neylerdim sen olmasayd›n
D erdimin derman› çaresi duygu
D ertli yüre¤imde bulunmasayd›n
D ostlu¤un olmazd› süresi duygu
U
U
U
U

mutsuz olacam olam›yorum
nutup da ayr› kalam›yorum
¤runa can koydum bulam›yorum
zak m› vatan›n neresi duygu

Y
Y
Y
Y

anan ateﬂ gibi ele al›nmaz
aﬂamak istesem sensiz olunmaz
alan sözde sahte özde bulunmaz
›k›lmayan aﬂk›n töresi duygu

Millî Folklor

G
G
G
G

ündüzün güneﬂi gecenin ay›
özüme nur oldun gördüm dünyay›
önlümün lokmas› sevgimin pay›
ariplerin ci¤erparesi duygu

U
U
U
U

sanmaz Cefaî yorulmuyor ki
fuklara kolay var›lm›yor ki
mutla hayalle sar›lm›yor ki
slanmaz gönlümün yaras› duygu

MEHMED FAT‹H T‹RYAK‹
F atih sana bir nasihat edeyim
F arisî lisanda dili incitme
F ikriyle a¤açs›z yurdu neyleyim
F idan› kopar›p dal› incitme
A
A
A
A

lim isen Hak’tan ilim al gitsin
rif ol da gizli s›rr› bul gitsin
l derdine ﬂifa ise çal gitsin
r›y› öldürüp bal› incitme

T
T
T
T

atl› dil dostlu¤un bir simgesidir
av›r koyma bu da neyin nesidir
oka muhabbetin kelepçesidir
ut kucakla hiç bir eli incitme

‹
‹
‹
‹

hsanl›k hakiri övmekle olur
hvanl›k kör nefsi dövmekle olur
rfanl›k herkesi sevmekle olur
nsan ol da hiçbir kulu incitme

H
H
H
H

erkes Cefaî’ye getirmez onu
er toprak ba¤r›nda bitirmez onu
er ba¤ban her zaman yetirmez onu
oyrat olup gonca gülü incitme
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HAT‹CE
H
H
H
H

ani söz vermiﬂtin unutmam diye
er sözünde böyle yalan m› vard›
epsi aﬂk›m›z›n üç beﬂ saniye
akl›s›n mazide kalan m› vard›

A
A
A
A

ﬂk›na düﬂeli ben oldum deli
hdimiz var›d› uzun vadeli
ramad›n neden gittin gideli
caba bir engel olan m› vard›

T
T
T
T

utkumu aﬂk›m› söyle kim bildi
atl› bir sevday› korkuma sildi
elefonlar sustu sesin kesildi
utsak edip esir alan m› vard›

‹
‹
‹
‹

çime iﬂledin can›m kalmad›
nsanl›ktan ç›kt›m ﬂan›m kalmad›
li¤im kurudu kan›m kalmad›
çinde zehirli y›lan m› vard›

C
C
C
C

an verirken bülbül gülün alt›nda
anilik yaﬂarm›ﬂ felin alt›nda
an›m diyen tatl› dilin alt›nda
az›ca yap›lan p(i)lan m› vard›

E
E
E
E

y Cefaî öyle yaz ki hep gitsin
me¤imi sen de geri tep gitsin
lbette hakl›s›n boﬂ ver yap gitsin
tti¤in dünyada bulan m› vard›

N‹HAL
N as›l methedeyim böyle güzeli
N idas› sedas› sözü bir güzel
N amerdim istesin verem can›m›
N e hoﬂtur simas› yüzü bir güzel
‹
‹
‹
‹

stese arz etmem arzuhalimi
ncidip k›rmasa gönül dal›m›
nsan› öldürür endam çal›m›
ﬂvesi cilvesi naz› bir güzel

H
H
H
H

assas hoﬂ görülü ince mi ince
uriye benziyor inan görünce
ayata dönderir nazar edince
ümayun bak›ﬂl› gözü bir güzel

A
A
Â
A

llah bir yaratm›ﬂ sanki bir dahi
bartmad›m gerçek böyle billahi
ﬂ›k oldum tan›d›kça vallahi
dab› ahlak› özü bir güzel

L
L
L
L

al olsun CEFÂÎ var ise hile
âkin bulamad›m hiç bir vesile
akayt olmadan tatl› bir dille
utfedip arasa bizi bir güzel

NOTLAR
1
Osman Fikri SERTKAYA, Eski Türk ﬁiirinin
Kaynaklar›na Toplu Bir Bak›ﬂ, TD- Türk ﬁiiri
Özel Say›s› I (Eski Türk ﬁiiri), S. 409, Ocak 1986,
s. 43.

AÇIK TEﬁEKKÜR
Tunuseli ‹ncelemeleri/Études de Tunisie adl› kitab›m›z›n bask›s›na
sa¤lad›¤› maddî destek için Feryal Matbaac›l›k sahibi Say›n Yalç›n Dinçer'e
Millî Folklor Yay›nlar› ve ﬂahs›m ad›na teﬂekkür ederim.
M. Öcal O¤uz
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