MAVÝ ZAMAN

AYÞE YILDIZ 'DEMÝR LEYDÝ'YÝ ELEÞTÝRDÝ...
Ekleyen sefa
Cuma, 18 Eylül 2009
Son Güncelleme Cuma, 18 Eylül 2009

Ayþe Yýldýz (ayakta olan) Ebruli Heceler'in Adapazarý'nda düzenlediði þiir þöleninde,
þiir okuyor. Masadaki Miyaser Gülþen.
Önce, Ayþe Yýldýz'ýn eleþtiri yazdýðý, Sefa Koyuncu þiiri "Demir Leydi"yi okuyalým:

DEMÝR LEYDÝ
Kapitalizm kadýný,
Kadýnlýðýndan etti&hellip;
Unutturdu adýný,
Hayât canýna yetti!
Sabahýn köründe iþ,
Aynaya bakamadan&hellip;
Modern hücreye gidiþ,
Ocaðý yakamadan!
Komünizmse döndürdü,
Dolapçý beygirine&hellip;
Kadýnlýðý söndürdü,
Robot koydu yerine!..
Marksistler zulüm ile,
Doldurdu miâdýný&hellip;
Kömür kazmada bile,
Çalýþtýrdý kadýný!
Oysa kadýn evinde,
Sultândýr prensestir&hellip;
Annelik görevinde,
En þefkatli nefestir!
Ýnsâftan uzak zemin,
Haksýzlýk seziliyor&hellip;
Kadýnlarsa sistemin,
Çarkýnda eziliyor!..
Ýþ üretir canlýsý,
Birer makine dedi&hellip;
Rejimlerin kanlýsý,
Milyonla kadýn yedi!
Vermiyor murâdýný,
Bahtýný karartýyor&hellip;
Ýþ hayâtý kadýný,
Çabucak yýpratýyor!
Cins-i latif idi gen,
Þefkatliydi anneydi&hellip;
Çalýþan kadýn birden,
Kesildi demir leydi!..
Kadýn bir dilim ekmek,
Kazanmakla uðraþmaz&hellip;
Geçim derdi yüklemek,
Ýnsâf ile baðdaþmaz!
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Sistemsen kadýna sen,
Kazanýp vereceksin&hellip;
Yetiþecek nesilden,
Mutluluk dereceksin!
Dinlemem ciyaklarý,
Hattâ alkýþ beklerim&hellip;
Gerçek kadýn haklarý,
Ýþte bu dediklerim!..
Sefa Koyuncu
15 Eylül 2009 Ýstanbul

Ve bu þiire, Ayþe Yýldýz'ýn eleþtirisi:

EMÝNE HALA
Diðer adýn çiledur senin emine hala
Ömrün geldi da geçti kaybana sabahlarda
Suladý çaylýklarý döktüðün gözyaþlarý
Bilmem ki gün gelur da silen olur mi bari
Hangi çay bahçesinde hangi yükün altýnda
Sýzlýyor omuzlarun elli kilo mýsýrla
Güz gelur ormanlarun taþýdýn yapraðýný
Zerre boþ býrakmadýn iþlettin topraðýný
Boþ umutla koþturdun ardý sýra yýllarun
Gitti gurbet ellere unuttu oðullarun
Sen oðullarum de da hasretlerinden inle
Uzakdan gelinlerin alay etsin senunle
Erkek evlat dedun da sýðmadun daða taþa
Bir kýzýn olsa idi bakardý paþa paþa
Onca yýl çalýþtun da hasret oldu servetun
Ne faydasýný gördün dursun ila mehmetun
Bir gün hayýrsuz evlat deyup da aðlamadun
Gururun üstün geldi karalar baðlamadun
Hep seni geldi buldi hayatun tüm gerçeði
Bu çileli ömrünün var midur güleceði
Hadi emine halam oku feleðe meydan
Gösterme korktuðunu zaman denen düþmandan
Senki karadenizsin karadenizki sensin
Kendini bilmeyenler seninle alay etsin
Hangi yürek dayanýr aldýrmayayým sana
Elimden bir þey gelmez merhem olsam yarana
Madem böyle baþladý hayat böyle bitecek
Bilinmeyen bir yerde vade gelip yetecek
Ayþe Kadýoðlu Yýldýz

(Yeni hece yazdiðim zamanlardý)

Ve þiirde bayaðý hata var. Saðolsun hocalarým uyardý ama þiire dokunmaya kýyamadým)
Ve Emine halam bir gün ineklerine ot biçer arkasina alýr yükünü eve gelmek üzere yola çýkar, yorulur dinlenmek için yaslandiði b
duvarda ot yükü arkasýnda ölü bulunur.
Þimdi deyeceksiniz ki ne alâka? :))
Hocam benim köyümde kapitalizm veya komunizim veya marksist bir sistem yoktu, halen de yoktur. Erkeklerin güçsüzlüðü vardý
http://mavizaman.com

Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir

Üreten: 22 June, 2018, 04:54

MAVÝ ZAMAN

(yüzde yirmisi hariç, bunlardan özür.)
Þiirinizi büyük bir dikkatle defalarca okudum, evet eleþtirilen sistem ama, ele alýnan kadýn.
Sizin deyimizle, sistemin kadýna yaptýðý eziyet. :)
Allah (CC) erkekleri güçlü, kadýnlarý daha güçsüz yaratmýþ. Onlarý korusun kollasýnlar diye.
Kadýný eve kapatmak ya da ona ekmek vermek, korumak deðildir.
Kadýn bir dilim ekmek
Kazanmakla uðraþmaz...
Geçim derdi yüklemek
Ýnsâf ile baðdaþmaz!
Sistemsen kadýna sen
Kazanýp vereceksin...
Yetiþecek nesilden
Mutluluk dereceksin!

Bence korumak ona yardýmcý olmaktýr. Kolaylaþtýrmaktýr, dýþardaki iþinde de evdeki iþinde de.
Kadýnýn her yerde söz hakký olmalý ve dinlenmeli. (malüm beyin yapýlarý erkeklerden daha güçlü)
Hocam þiirinizi eleþtirmek inanýn haddime düþmez. Ben haddimi bilirim yerimi de. Þiir teknik olarak süper ama söz konusu kadý
olunca yazmadan edemedim.

Kadýný evde isteyen, sadece benim ekmeðime muhtaç olsun diyen bir zihniyete ben alkiþ tutmam.
Önce kadýn, kadýn deðil de insan olarak görülsün.
Sonra ana, bacý, kýz evladý gözüyle bakýlsýn.
Öyle yaklaþýlsýn, öyle yardýmcý olunsun. Hayatý zorlaþtýrýlmasýn kolaylaþtýrýlsýn.
Böyle yaklaþýldýðýnda kadýn çalýþsýn ne çýkar?
Bu korku niye?
Ýnsanlar kendilerine güvensin, ne olur kadýnlarýna da güvensin.
"GÖNÜL KARDEÞLÝÐÝ BÝYOLOJÝK KARDEÞLÝKTEN DAHA ÝLERÝDÝR" der bir yazýsýnda MUHTEMELEN KENDÝSÝ. (M
Arvas)
Hocam buradan yola çýkarak, ve hoþ görünüze sýðýnarak haddim olmayarak bir þeyler yazdým galiba.
Sürçi lisan ettiysek affola.
Selam ve sevgiler.
Ayþe Kadýoðlu Yýldýz
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