PARMAKSIZ, Mehmet Nuri (2009). Kelebek Ömrü, Ankara: Ürün Yayınları,
148 s. (2.b), ISBN 978-975-9944-761-83-3
Salih OKUMU

*

Zabit YÖN**

“Kelebek Ömrü” Mehmet Nuri
Parmaksız’ın ilk iir kitabıdır. Sade Türkçe
ile yazılan iirler her ya gurubundan insana
hitap edebilecek seviyededir. iirlerin anlam
ve ses zenginli i, airin ustalı ını gözler
önüne sermektedir.
Mehmet Nuri Parmaksız, 1974
yılında stanbul’da do ar. lk, orta ve lise
tahsilini, stanbul’da tamamladıktan sonra,
1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden
mezun olur. Mardin, A rı ve Ankara’da Türk
Dili ve Edebiyatı Ö retmeni olarak görev
yapar. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde Halk Edebiyatı alanında “Türk
Edebiyatında A ıt Yakma Gelene i ve A ıtDestanlar” konulu tez çalı ması ile yüksek lisans e itimini tamamlar. Halen
Ankara-Gölba ı Anadolu Lisesi’nde ö retmenlik mesle ini icra etmektedir.
Parmaksız’ın iire olan ilgisi lise yıllarında ba lar. Üniversite ö renimi
içerisinde bu ilgi heves olmaktan çıkar. Görmü oldu u edebiyat tahsili sanatın bu
dalını çok önemsemesini sa lar. iirleri ve makaleleri “Gülpınar, Maki, Kümbet,
Bizim Külliye, Berceste, Türk Dili gibi dergilerde yayımlanır. Yayımlanmı
eserleri arasında: iir türünde "Kelebek Ömrü"; inceleme türünde “Mektuplarıyla
Cahit Sıtkı”, "Türk Edebiyatında A ıt Yakma Gelene i ve A ıt-Destanlar";
antoloji türünde "Mogan iir Ak amları", "Anne Konulu iirlerden Seçmeler";
deneme türünde “ iir-Kültür ve Edebiyata Dair Denemeler” adlı kitapları yer alır.
** Yrd.Doç.Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Ede. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ö retim Üyesi
** Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ö rencisi.

- 196 Parmaksız, 2007’nin Ekim ayından itibaren, Polis Radyosu’nda, her salı
günü saat 21.00’de yayınlanan “ mbikten Damlalar” adlı iir-edebiyat ve sanat
programını hazırlayıp sunmaktadır. air, Mamak iir Okulu’nda " iir Yazım
Teknikleri" üzerine dersler verir. Birçok belediye için iir-edebiyat ve kültür
konulu söyle i programları hazırlar. Birçok dinleti ve toplantıda, “ iir Esteti imiz
ve iirde Olması Gerekenler” konulu konferans verir. Türk edebiyatı ve iirine
yaptı ı katkılardan dolayı, Antalya ve Simav'
da (Kütahya) düzenlenen iir
organizasyonlarında "Türk iirine ve Kültürüne Hizmet Ödülü"ne, 2009-2010
yılları arasındaki yayın çalı malarından dolayı "Ahmet Tufan entürk Türk iirine
Hizmet Ödülü"ne layık görülür.
Parmaksız, ESKADER (Edebiyat Sanat ve Kültür Ara tırmaları Derne i),
TÜRKSAV (Türk Dünyası Sanatçılar ve Yazarlar Vakfı), TYB (Türkiye
Yazarlar Birli i) üyesidir. Mart 2010’dan itibaren de LESAM ( lim ve Edebiyat
Sahipleri Meslek Birli i) genel ba kanıdır.
Ortaokul yıllarında iir yazmaya ba layan air her geçen yıl iir hakkında
edindi i bilgileri iirlerine yansıtır. Ortaokulda yazdı ı iirleri, lise yıllarında
be enmez; lise yıllarında yazdı ı iirleri de üniversite yıllarına geldi inde eksik
görür. iirle ilgili bilgi ve birikimi arttıkça geçmi te yazdı ı iirleri be enmez.
Parmaksız’a göre air, devamlı ara tırma ve deneme içerisinde olmalıdır.
Mısralardaki duygu, dü ünce ve hayallerin nasıl daha etkileyici anlatılabilece i
endi esi içinde hareket etmelidir. iir bir “gönül” i idir, duygu ve gözlemden
hareketle etkili söylemdir. iir; insanı saran büyüleyici etkisiyle, ilk insandan bu
yana gelen ve kıyamete ula acak güzel sanatlardan biridir. iiri “… kimilerine göre
musikiye yakla an, kimilerine göre sadece manadan ibaret olan, zevki, esteti i ve
biçimiyle bizi her dem saran, hafızalarımızda (birkaç mısra bile olsa) yer eden bir
kelime oyunudur.”1 eklinde tanımlar.
Üniversite ö rencisi oldu u 1993 yılında, yayımlanan ilk iiri “Her Lahza
Bir Hayalde” ba lı ıyla “ lk Yaz” dergisinde yer alır. Parmaksız, Prof. Dr. Mustafa
SEN ba ta olmak üzere birçok ki iden övgü dolu sözler i itir. Bunlar onun iire
daha bir sıkı sarılmasını sa lar.
Parmaksız’ın yakla ık yirmi yıldan beri yazdı ı iirlerin arasında onun
be enisini kazananların yer aldı ı “Kelebek Ömrü” 2009 yılında yayımlanmaya
hazır hale gelir.

1

Mehmet Nuri PARMAKSIZ, “Hece Mi, Aruz Mu, Serbest Mi?”, Gülpınar Dergisi, Ankara, 2004, Sayı 340, s. 13

- 197 “Kelebek Ömrü” airin ilk iir kitabıdır. Bu yazıda kitabın 2. baskısı
incelenmi tir. Eser Kasım-2009’da Ürün Yayınları tarafından Ankara’da ne redilir.
148 sayfa olup 14x20 cm ebadında olup 2000 adet basılmı tır. Kitap selefon
kaplama, ikinci hamur kâ ıda, ofset baskı tekni i kullanılarak yayımlanır. Kitabın
ön yüzünde ebru ve tezhip sanatçısı Bahtiyar Hıra’nın gül yapra ı ve kelebek resmi
bulunan çalı ması vardır. Kitabın arka kapa ında, Kelebek Ömrü iirinin
çevirilerinden örnekler ve Prof. Dr. Nurullah ÇET N’in, air hakkında
de erlendirmesi bulunur.
Eser; “ çindekiler”, “ airin Özgeçmi i”, “ iirler (70 adet)”, “Dörtlükler
(115 adet)” ve “Ekler” ba lıklı be bölümden olu ur. Kitabın ilk baskısında
olmayan “Ekler” bölümünde “Kelebek Ömrü” iirinin Prof. Dr. Nurullah Çetin
tarafından yapılan tahlili ile aynı iirin ngilizce, Özbekçe ve Azerice’ye çevirileri
yer alır. 2
airin farklı formlarda yazdı ı iirlerine hâkim olan duygu a ktır. Eserde
a k, sevgili, ayrılık, hüzün, yakarı , ölüm gibi temalara çokça rastlanır. iirlerin
genelinde i lenen a k faniye duyulan mecazi a k de il, baki olana duyulan ilahi
a ktır. nsanı ya atan ve ömrüne anlam katan temel de er, i te bu a k duygusudur.
nsanın varolu gayesini gerçekle tirebilmesi a kı diri tutmasına ba lıdır. A k
biterse dünyanın ve hayatın bir anlamı kalmaz.
“Heyhât! Kara sevdâ denilen yol ne de dardır!
A k bitti mi, dünyâ kelebek ömrü kadardır!”
(Kelebek Ömrü, s.11)
Bu yönüyle manevi olarak kar ımıza çıkan a k soyut kavramlarla ifade
edilir. Parmaksız, yüce bir duygu olan a kı insanın yaratılı sebebi olarak görür ve
yerinin de gönül oldu unu söyler. Bu a k ebedidir. A k insanı peri an etse de,
nedamet verse de, yalnız bıraksa da vazgeçilmez olarak kar ımıza çıkar. Do um ile
ölüm arasındaki tek gerçe in a k oldu unu söyleyen air, Yunus’un, Mevlana’nın
farklı bir ey anlatmadıkları görü ündedir. iir a ktan bahsederse gönlün ho una
gider. A kı algılayı biçimiyle Parmaksız, iirlerine tasavvufi dü ünceyi yansıtır,
tasavvufi imgeler kullanır ve göndermeler yapar.
“Gökku a ı muamma, anahtar ya mur dolu.
Onu i lemi ecdad perçemi Anadolu.
2
Kelebek Ömrü” iir kitabının 1. Baskısı Mart-2009’da (1000 adet), Ankara’da Ürün Yayınları’ndan çıkmı tır.
120 sayfadır. Kitap; çindekiler, airin Özgeçmi i, iirler (70 adet), Dörtlükler (115 dörtlük ‘her dörtlükte ba lık
bulunmaktadır.’) eklinde 4 bölümden olu maktadır.
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Özde ölmek istersen kurmalısın rabıta.”
( mbikten Geçen Hüzün, s.19)
iirlerin lirik kahramanı olan â ık divan iirindeki gibi dertlidir, sürekli
sevgiliye kavu mayı hayal eder ama bunu ba aramaz. A kın kıskacındadır ve
kaybedecek hiçbir eyi kalmamı tır. aire göre a ı ın sevgiliden ayrı geçen bir anı
yoktur. Sürekli a kını dü ünür. Sevgili uzaktadır, gelmesi beklenir ama vuslat
gerçekle mez. Vuslatın tadı da çekilen acıdadır. A k yakar, geceleri uyutmaz ve
hicrana bo ar. Parmaksız’a göre bu da a ı ın kaderidir. A kı reddeden adam olmak
kolay de ildir. A k giderse yerine sükut gelir. Sükutu ezberlemek istemeyen air,
a kı anlatan ney’e benzemek ister. iir tarihimizde a k konusunun ünlü airleri
Mevlana’ya Fuzuli’ye eyh Galib’e, Yunus’a sorular sorar, â ıklardan Mecnun’a
Ferhat’a göndermeler yapar. air kendisiyle onların a kını kıyaslar.
“Ayrılıktır bilesin her gün artan kederim,
Bir nefeslik vuslata ömrü feda ederim.
Yoklu unda çöllerde Mecnun’dur tek rakibim,
Ça ırsan da ölüme seve seve giderim!”
(Seve Seve, s.80)
air, Divan airlerinin ifade etti i a kı bir dava olarak görür ve samimiyetle
sahiplenir. A kı onların üslubuna yakın bir ekilde anlatır. Parmaksız, “Sizi en iyi
anlatan kelimler nelerdir?” sorusuna “Hicran, vuslat ve sükût” cevabını verir.3 iir
gelene imizde önemli bir yere sahip Divan iirinde sık kullanılan hicran, vuslat,
sükût, felek, devâ, gül-bülbül gibi birçok mazmun airin elinde i lenerek
günümüzde yeniden vücut bulur.
“Yüre imden çıkan âhlarla gülistân yanıyor,
Nazlı yârim bunu e lence ve cümbü sanıyor…
Gece gündüz yine feryâd u figânım ço alır,
Nazlı yârim bunu e lence ve cümbü sanıyor…
(Gece Gündüz s.95)
iirlerde bahsedilen sevgili servi boyludur, siyah gözleri büyülüdür. nsanı
peri an eder. A ı ını süründürür a k kuyularına atar ama sevdi ine “gel” demez.
A yarla arkada lık kurar. “A k Kuyusu” ve “Gülün Rengi Kırmızı” iirlerinde
çizilen sevgili ile divan airlerinin anlattı ı sevgili birbirine çok benzer.
“Ahuya benzer yüzü, zülfü ya lı bir urgan
3

http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=54903

- 199 A yarla arkada tır, nefesi hicran kokar.”
(Gülün

Rengi

Kırmızı

s.64)
air, okuyucularına manevi duyguların temeline koydu u slam inancını,
iirsel bir güzellikle, insana insan olu unu anımsatan iirlere de eserde yer verir.
“Bir Avuç Toprak”, “Sanırsın” ve “Uyan Ey nsan Uyan!” iirlerinde dünyanın
geçicili inden, ölümün uzak görüldü ünden, mah er günü görülecek hesaptan
bahseder. Hayatın anlamının unutulmaması gerekti i hususunda insanları uyarır.
“Nefse ho gelen her ey,
Dünyada ahanedir.
Gören göz için bunlar,
Yıkık bir viranedir.
Uyan ey insan uyan! Mühlet bitmek üzere.
Sonsuz gibi görünen dünya çökmek üzere.”
s.18)

(Uyan Ey

nsan Uyan!

iirlerin genelinde soyut konular i lenmi buna ba lı olarak mekân unsuru
da soyut kalmı tır. Ancak bazı iirlerde ehir olarak stanbul, Ankara; mekan
olarak da -Ankara sınırlarında yer alan- Eymir ve Mogan gölü gibi yerlerin
zikredilmesi dikkat çekicidir. air stanbul’u tüm tarihi ihti amıyla Türk- slam
kültürünün zirvele ti i mekân olarak tasavvur eder. ehrin yüzyıllar boyunca
slam’ın sancaktarlı ını yapan sultanların ehri oldu unu ve günümüzde gerçek
de erinin bilinmedi ini söyler. Vahdet dü üncesinin tek temsilcisi ve müjdecisi
olarak görür.
“Feryat etme, stanbul! Dinecek bir gün a rı!
Kadrini bilenlerin kar ısında sen e il.
Sa ır olanlar duymaz ezan sesi bir ça rı,
Vahdeti müjdeleyen senden ba kası de il!”

( stanbul s.31)

air için Ankara ise sı ınılacak bir yerdir. Eymir gölü tepelerle çevrilidir,
ehir gürültüsünden ve kirlili inden uzaktır. Çevresi do a parkı haline getirilen ve
göç eden ku ların konaklaması mümkün kılınan Mogan gölünden dertlerin
payla ıldı ı sırda olarak bahseder.
“Sana ko tum çaresiz beni sakla Ankara,
Yıllar geçti üstünden, niçin kapanmaz yara?
Mazi erimeyen kar pi manlık da larında,
Beni Mogan gölüne göçen ku larda ara.”

(Ankara, s.32)

Eserde yer alan iirlerin genelinde a k-hüzün-sükut temalarının merkezde
oldu unu görürüz. Ancak farklılık arz eden bazı iirlere de rastlanır. Bu iirler
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annelere yazılan “Anne” iiri bulunur. Anne; gülü ü ile baharı kıskandıran,
güzelli i ile e siz Anadolu’ya benzeyen kutsal bir varlık olarak anlatılır. Ayrıca
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal için yazılmı “Atam” iirinde onu anlamak
için yolundan gidilmesi gerekti i mesajını verir. Parmaksız’a göre millet demek
Atatürk demektir. Onun kurdu u Cumhuriyet’i, yine ondan güç olarak gelece e
ta ıyaca ımızı söyler.
aire göre makbul olan iir, ekil ne olursa olsun, söyleyi i ve manası güzel
olandır. Bu tercihte airi serbest bırakmak gerekir. iiri tek ba ına ne biçimin, ne
imgenin ne de sesin esareti altına almak yanlı tır. Bunları, iirin yapı ta ları olarak
dü ünmek gerekir. Her birinin yüzde olarak iire katkısının konu ulabilir,
tartı ılabilir oldu unu unutulmamalıdır.
Parmaksız, bu kitapla bizlere divan ve halk iiri ile modern iirden izler
ta ıyan örnekler sunar. Kendi ifadesiyle ‘gelenekle gelece i birle tirerek’
okuyucuyu iir gelene imizi bir bütün halinde yansıtan iirlerle bulu turur.
Dörtlüklerle, beyitlerle ve serbest nazmı kullanarak yazdı ı iirlerle gelene imize
ne kadar hâkim oldu unu ispatlar.
Kitabın birinci bölümünde yer alan 70 iirin dörtlüklerle yazılanlarının
sayısı 36’dır. Bu iirlerde dörtlük sayısı en az 2 en fazla 6’dır. Hicran Saati (s.12),
Bir Avuç Toprak (s.16), Sanırsın (s.17), mbikten Geçen Hüzün (s.19), , A kı
Reddeden Adam (s.24), Her ey Nihayet Bulur (26), Yanarda (27), stanbul
(s.31), Ankara (s.32), Leyli (s.35), A kınla Uçur Beni (37), Devir Artık De i sin
(38), Dinle (s.40), Buzda ı (s.41), Beni Yalnız Bırakın (s.46), Sevda Denizi (s.47),
Sükutu Ezberlemek (s.50), Mah er Günü (s.54), Merak Eden Var Mı? (s.55),
Bekliyorum Ça rını (57), Dön Gel Artık (60), A k Kuyusu (s.61), Ya Rab (s.66),
Efsun Bakı larda (s.67), Anne (s.72), Atam (73), Geleceksen Gel Artık (s.76), Seve
Seve (s.80), Ne Dersin (81), Ölmek Yakı ır (s.82), üphe (86), A kı Arar Gözleri
(88), Biri Var (89), Benden Buraya Kadar (92) iirleri dörtlük nazım birimiyle
yazılmı tır. Dörtlük halinde yazılan Yoklu unda Gülistan (s.22) 2 dörtlükten,
Senden Gayrısı Yalan (s.44) 6 dörtlükten olu an örneklerdir.
iirlerin 18’i beyitler halinde yazılmı olup kullanılan beyit sayısı 4 ile 15
arasında de i ir. Bunlar: Kelebek Ömrü (s.11), Felek Gülü Sevince (s.14), Yare
Sitem (s.20), Haykırı ın Bo una (36), Gül Yanaklım (42), Gül ile Bülbül (s.48),
Sükuta Alı ırım (s.52), Artık Hürsün (53), Vuslat (s.58), Gözlerini Kaçırma (62),
A k Yolcusu (s.68), A k Ödevi (s.70), Kar ılıksız Yakarı (74), Gerçek A k (78),
Vuslat Suyu çilmez (84) iirleridir. Sükut Denen De irmen (51) 4 beyit,
Kavu amayan Eller (s.28) 15 beyit olarak yazılmı tır.
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olu mu tur. Kullanılan bent sayısı ise 3 ve 2’dir.
Nazım birimi açısından incelendi inde ekil olarak bütünlük arz etmeyen
serbest nazım diyebilece imiz iir sayısı ise 14’tür. Hem Ayrılık (s.13), Uyan Ey
nsan Uyan (s.18), Kaybedecek Neyim Var (s.23), Rüzgar (s.30), Hatıralar (s.39),
Nafile (49), Felekle Küslük Olmaz (s.56), Kolay Mı? (s.77), Ölelim (s.83), Perde
(s.85), Korkarım (s.87), Ey (s.90), Meçhul (s.90), Sensin Sen (s.91) serbest nazımla
yazılmı iirlere örnektir.
Parmaksız Kelebek Ömrü’nde yer alan 70 iir ve 115 dörtlükte Türk
edebiyatında kullanılan hece, aruz ve serbest ölçünün tüm türlerini kullanır.
Dörtlüklerle kurulan 70 iirin 31’i hece ölçüsüyle (8-9-10-11-12-14’lü), 5’i
aruz ölçüsüyle yazılmı tır. Ölmek Yakı ır (s.82) 8’li, A k Kuyusu (s.61) 9’lu,
Sevda Denizi (10’lu, Bir Avuç Toprak (s.16) 11’li, Efsun Bakı larda (s.67) 12’li,
Hicran Saati (s.12) 14’lü hece vezniyle yazılan iirlerdir. Bu iirlerden 9’lu ölçüyle
yazılan Leyli (s.35) ve A k Kuyusu (s.61), 11’li ölçüyle yazılan Merak Eden Var
Mı? (s.55) iirleri hariç di erlerinde durak kullanılmı tır.
air, beyitlerle yazdı ı iirlerin 16’sında (yukarıda sıralanmı tır) hece
ölçüsü (7+7=14’lü), 2’sinde: Kelebek Ömrü, (Mefûlü-Mefâîlü-Mefâîlü-Feûlün) ve
Vuslat Suyu çilmez’de aruz ölçüsünü kullanmı tır.
Serbest yazılan 14 iirde düzenli bir ölçü sistemi görülmemektedir.
Parmaksız eserde kafiye emasının düz, çapraz, sarmal kafiye gibi tüm
örneklerini kullanır. Dörtlüklerde kullanılan kafiye örgüsü; aaaa/ Seve Seve (s.80),
Efsunlu Bakı larda (s.67), A kınla Uçur Beni (s.37); aaba/ Ankara (s.32),
Bekliyorum Ça rını (s.57), Ölmek Yakı ır (s.82); abab/ Bir Avuç Toprak (s.16),
stanbul (s.31), A kı Arar Gözleri (s.88); abba Atam (s.73) ve Biri Var (s.89)
iirlerinde kullanmı tır.
Beyitlerle yazılanların kafiye eması Mesnevi nazım eklinin kalıbı olan
aa/bb/cc/dd/… eklindedir.
Eserin ikinci bölümünde yer alan 115 dörtlü ün 96’sında 7+7=14’lü hece
ölçüsünü kullanır. Yetmiyor (s.132) 6+5=11’li, Melal (s.114) 6+6=12’li, elale
(s.113), Aynı ey (s.132) ve Ferhat Gibi (s.132) dörtlüklerinde ise 10’lu ve 11’li
dizeleri bir arada görürüz.
Dörtlüklerden 14’ünde aruz ölçüsünü kullanır. Bunlar: 95. Sayfadaki Gece
Gündüz, Mansur Bile, Nevbahar Anahtarı, 96. Sayfadaki Gönlüm, Gülistanı
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Dola tım, Ebruli, 98. Sayfadaki Kurtar Beni, Hicran Onu Da ladı, Söz, 99.
Sayfadaki Sükut Çı lı ı, Öter Bülbül, Su dörtlükleridir.
Dörtlüklerin kafiye örgüsünde de iirlerinde oldu u gibi düz, çapraz ve
sarmal olmak üzere tüm türlerini kullanmı tır. Elbette (s.131) abba, A k Rüzgarı
(s.106) aabb, Hicran Onu Da ladı (s.98), Hiç Aklımdan Çıkmıyor (s.131), Aynı
ey (s.132), Yetmiyor (s.132) abab kafiye emasını, geriye kalan 109 dörtlükte de
aaba kafiye eması kullanılmı tır.
iirlerin uzun u ra lar sonucu her bir kusurdan arındırılmaya çalı ıldı ı,
ahenk, ses ve mana bütünlü ünün oldu u görülür. air birçok iirde dize
içerisindeki ahengi ses tekrarlarına ba vurarak, dize sonlarında da ahengi redif, tam
kafiye, zengin kafiye ve tunç kafiyeyle sa lar.
“Gelmesen de hasrete bil ki dayanıyorum,
Sükûtunla tutu up dembedem yanıyorum.
Yetmedi mi bu zulüm dön gel artık geriye,
Bütün güzellikleri seninle anıyorum…”
(Dön Gel Artık, s.60)
Eserde yer alan iirlerde tekrar edilen dizeler ahengi sa layan bir ba ka
unsurdur. Dize sonlarında tekrar edilen ifadeler iirlere farklı bir armoni katar.
“Sükûtu Ezberlemek” iirinde “Sükûtu ezberlemek istemiyorum sensiz!”, “Buzda ı”
iirinde “Sevdanın denizinde sükuttan bir buzda ısın!”, “Her ey Nihayet Bulur”
iirinde “Her ey nihayet bulur, gidenler unutulur!”, “Bir Avuç Toprak” iirinde
“Her eyin sonudur bir avuç toprak!”, “Hicran Saati” iirinde “Hicran saati gelsin
nasıl olsa gidersin!”, “Senden Gayrısı Yalan” iirinde “Senden gayrısı yalan bir de
bunu anlasan!” “A kı Reddeden Adam” iirinde “A kı reddeden adam olmak hiç
kolay de il!” dizeleri tekrar edilir.
Eserde yer alan iirlerin dili sadedir. Parmaksız sözcükleri en güzel ekilde
i leyerek okuyucusuna sunar. Halkın günlük dilde de kullandı ı, “Bir varmı bir de
yokmu gökten bir yıldız kaymı ”, “boynumuz kıldan ince”, “can evinden vurdu”
gibi halk söyleyi lerine yer verir. Ancak Arapça ve Farsçadan dilimize geçen
firkat, hicran, vuslat, sükut, felek, ab-ı hayat, zülüf gibi halk tarafından bilinen
sözcükleri de kullanır. Bu sözcükleri daha çok aruz vezniyle yazdı ı iirlerde
kullanması onun divan iiri gelene imizden etkilendi ini de gösterir. Te bih,
istiare, istifham gibi söz sanatlarını çokça kullanır. Sözcükleri gerçek anlamlarının
dı ında kullanarak soyutlama yapması iirlerine duygusal yönden derinlik ve lirizm
katar.

- 203 iirlerde dil sapmalarına rastlanmaz. air Türkçeyi ba arılı bir biçimde
kullanır. Dini-tasavvufi duygu ve dü ünceleri her kesimin anlayabilece i düzeyde
yansıtabilmesi dile hâkim oldu unu da gösterir. Bu da airin kendine has bir üslup
olu turmasını sa lar.
“Kelebek Ömrü”nde Halk ve Divan iiri ile Serbest iirin özgün örneklerini
bulmak mümkündür. Eser, muhteva ve ekil özellikleri bakımından kıymetli iirleri
barındırır. Elbette iiri okuyan kadar yeni mana vardır. Eserde her okunu ta
okuyucuya farklı duygular ya atacak iir sayısı oldukça fazladır.

