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KARADENÝZ KADINI...

Yazan: NEZAHAT YILDIZ KAYA

Karadeniz dediniz mi baþta kadýnlar akla gelir. Kadýn anadýr, topraktýr, yeþildir, denizdir, hýrçýndýr, akan deresidir, daðýdýr, orm
Kaçkar Daðý gibi ayakta olan horonudur ve hatta kuþ sesidir...
Onu kafese koyamazsýnýz, özgür ruhludur, inatçýdýr, azimlidir, erkeðinin elinden ekmek yemeye tenezzül etmez, kendi ekseni
etrafýnda her þeyin dönmesini ister. Çalýyý yeþilece, çoraðý berekete çevirir, yani Karadeniz kadýný hapsedildi mi bendini yýrtar
zorluklarý aþar.
Sefa beyin güzel þiiri Karadeniz'e çýkartma yapamaz...

Sefa beyin yureðine saðlýk. Þiirinde çok yönlü ideolojik çarkta dönen kadýn sorunlarýný bütünüyle ifade etmiþ, Kendilerini tebrik e
Þiiri dinlerken bocaladim; acaba diye, ama dikkatli okuyunca Sefa bey açýsýndan bakmaya ve görmeye çalýþtým, affýna sýðýnar
de diyorum ki unuttuðu bir þey var bu þiirde.
Þiir Karadeniz bölgesini içine alarak yazýlmamýþ galiba...
Sevgili Ayse Yýldýz'ýn güzel yöre aðzýyla yazýlmýþ (Emine Hala) þiirini kutlamamak elde deðil. Bir Karadeniz kadýnýnýn vefa ör
dizelere dökmüþ, tebrik ediyorum...
Bizde yani Karadeniz'de, Karadeniz dediniz mi baþta kadýnlar akla gelir. Kadýn anadýr, topraktýr, yeþildir, denizdir, hýrçýndýr, ak
deresidir, daðýdýr, ormanýdýr, Kaçkar Daðý gibi ayakta olan horonudur ve hatta kuþ sesidir...
Onu kafese koyamazsýnýz, özgür ruhludur, inatçýdýr, azimlidir, erkeðinin elinden ekmek yemeye tenezzül etmez, kendi ekseni
etrafýnda her þeyin dönmesini ister. Çalýyý yeþilece, çoraðý berekete çevirir, yani Karadeniz kadýný hapsedildi mi bendini yýrtar
zorluklarý aþar.
Sefa beyin güzel þiiri Karadeniz'e çýkartma yapamaz...
Ben de þiire ekleme olarak diyorum ki:
Karadeniz karadýr, kadýnýna sevdadýr
Biraz inattýr ama vefalý bir anadýr
Çiki yapmýþ da gezer, güzellikler ondadýr
Keþifte geç kalmýþsan dediklerim sanadýr
Haklý olan bu konu bizde hâlâ yaradýr
Belki de kýzarsýnýz bütün oklar banadýr
sizler düþünedurun haklý olan sondadýr...
Selam ve saygýlarýmla
Nezahat Yýldýz Kaya

Ve iþte Nezahat hanýmýn eleþtirdiði
Sefa Koyuncu þiiri:
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,
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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!
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
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