UĞUR KAYA
Doğan Kaya’nın kardeşidir. 5.7.1962’de Sivas’ta doğmuştur. Asıl adı Uğur
Kaya’dır. İskender ve Kadriye’nin oğludur. İlkokulu Vali Reşit Paşa İlkokulunda
okumuş, ortaöğrenimini 1979’da Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. Aynı yıl
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girmiş,
1987’de mezun olmuştur. Yıllarca, İstanbul Üniversitesi Adnan Ataman
yönetimindeki Türk Halk Müziği İcra heyetinde uzun yıllar bağlama sanatçısı
olarak çalışmış, pek çok halk müziği sanatçısına eşlik etmiştir. 1989’da
Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümüne Müzik Okutmanı olarak
girmiş, burada iki yıl çalıştıktan sonra 1991’de Kültür Bakanlığı Sivas Devlet
Türk Halk Müziği Korosuna saz sanatçısı olarak girmiştir. İki yıl kadar bu
koronun müdürlüğünü yapmış olan Kaya, daha sonra bu koronun şefliğine
getirilmiştir. Şu anda İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefidir.
Devlet Korosunun dışında Sivas’ta pek çok kabiliyetli gençlere hocalık
yapmış ve yapmaktadır. Sivas Halay Ezgileri (2000), Şiirleri ve Türküleriyle Âşık
Sefil Selimî (2001) adında iki kitabı vardır.
Sanatçının aynı zamanda belgesel, film, sözsüz ve reklam müziği çalışmaları
da vardır. Ortaokul çağlarında şiire başlayan Uğur Kaya, şiirlerinde Mazlumî
mahlasını kullanmıştır.. Bazı şiirlerinde mahlas olarak adını kullanmıştır. Sınırlı
sayıdaki âşık tarzı şiirlerinin yanında beyit ve serbest tarzda yazdığı şiirleri de
vardır. Şiir tekniği başarılı olup, tekayağı ve dönerayağı ustaca kullanmaktadır.
Kaynakça: Doğan Kaya, Acıyurtlu Halk Şairleri, Sivas, 1999, s. 140-147. / Alim
Yıldız, Sivaslı Şairler Antolojisi, İstanbul, 2003, s. 647-650.
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ŞİİRLERİ

Boşa
Bu şiirin ilk iki dizesi Âşık İsmetî’ye aittir. Şiiri, Uğur Konservatuarda
öğrenci iken Halk Müziği Bilgileri dersi hocası Nida Tüfekçi, ayak olarak vermiş,
şiir bu şekilde ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda şiir Vedat Akpınar ve Uğur Kaya
tarafından bestelenmiş ve bu beste Grup Laçin ile Pınar Dilşeker tarafından
okunmuştur.
“Söndürün şulesiz isli feneri
Günün karşısında yanması boşa”
Kötüler âlemi almış yürüyor
İyinin boş yere dönmesi boşa
İnsanlık harama baktı bakalı
Edep kalesini yıktı yıkalı
Peteğin suni’si çıktı çıkalı
Arının çiçeğe konması boşa
Kullara ibrettir yerde karınca
Çağdaş oldu güya aya varınca
Âlem kirleniyor bunu görünce
Temizin yıkanıp yunması boşa
Zenginler fakiri yolduktan gayrı
Hırsız fırsatlayıp çaldıktan gayrı
Mazlum bu dertleri aldıktan gayrı
Yaranın düzelip onması boşa

Sizlere*
Sarısözen Âşık Veysel Pir Sultan
Diyarından el getirdim sizlere
Doğu-Batı Kuzey-Güney her ilden
Türküleri bol getirdim sizlere
Ruhsatî Ali İzzet, Sefil Selim’den
Sazın sözün söylendiği (ilim)den
Âşıklar yatağı Sivas elimden
Uzun ince yol getirdim sizlere
*

Uğur Kaya, bu şiirini 15 Nisan 2005’te Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser salonunda vermiş
olduğu konserde okumuştur.

Zara diyarından Köse Dağ’ından
Türlü çiçek kokan ballı yağından
Sevgi muhabbetli dostun bağından
Burcu burcu gül getirdim sizlere
Bahar gelir çiçek açar dal kokar
Koyunlar kuzular yaylaya çıkar
Kızılırmak yine pek deli akar
Sularından sel getirdim sizlere
Türkü söyle türkü dinle hep türkü
Üç kıtada söylesinler hep türkü
Mazlumî’yem sizi ve Atatürk’ü
Selâmlayan kul getirdim sizlere

Yalnızım*
Aşkın deryasında boğuldum gittim
Bilgeler olurum dilde yalnızım
Şansıma baktırdım tükendim bittim
Belgeler olurum falda yalnızım
Kaşların yay gibi gözlerin kömür
Aşkı tadanlara yeter mi ömür
Sevdamın türküsü sözlerin emir
Çalgılar olurum telde yalnızım
Gördüm seni aklım şaştı del’oldum
Düşünce aşkına yandım çöl oldum
Kasırgalar koptu kırık dal oldum
Dalgalar olurum salda yalnızım
Hasretlik çekerim ıstırap katma
Sevdana yanarım uzağa atma
Aşkın güneşini doğdurdun batma
Gölgeler olurum çölde yalnızım.
Uğur dünya fani baki kalınmaz
Aşk yoluna girdin geri gelinmez
Sevdiğim fidanım eşi bulunmaz
Gülgüler olurum dalda yalnızım

Olsun
*

Şiirin ayağı çift kafiyelidir.

Kara geçer bugünlerim nedense
Dünyamı karartan bırak yar olsun
Kimse arzuhalim sual eylemez
Varsın yüreğimde yanan nar olsun
Dostlar bu meclisten içeri girdik
Âşıklar indinde bir hayal kurduk
Gâh eğlendik gâh yorulduk boş durduk
Sazım ötmez gayrı çalan tar olsun
Dert sizlerin değil harcımdır benim
Bedenim çürüdü işte bak tenim
Zamanım geldiyse Ya Rab al canım
Ben öleyim kalan sağlar var olsun
Akar gözyaşlarım gayrı durmuyor
Dünya kapkaranlık devran sürmüyor
Yollar sarp kayalık geçit vermiyor
Parçam her bir dağda pare par’olsun
Gönül bir sırçadır çabuk kırılır
Seven yalnız bir güzele vurulur
Mazlumî gönlüne kezzap sürülür
Varsın eller duysun ahüzar olsun

Cumhuriyet Destanı
Çıkıp birden karaların içinden
Allarıyla Cumhuriyet kurdular
İstiklâle Türk milleti ant içti
Dilleriyle Cumhuriyet kurdular
Ulu önder bu millete nur oldu
Bir doğuya bir batıya soruldu
Samsun Sivas Erzurum’a varıldı
Yollarıyla Cumhuriyet kurdular
Bütün millet savaşmalı çare yok
Hani silah? Şu düşmanı vuran yok
Köyde kentte hiç kimsede para yok
Pullarıyla Cumhuriyet kurdular
Azma hain düşman uluyup azma
Bir gelin vurulmuş başında yazma
Eller tüfek değil taşıyor kazma
Belleriyle Cumhuriyet kurdular

Haçlı göz dikiyor bin yılı aşkın
Kaçıyor düşmanlar hem de pek şaşkın
Kan ile çağladı Sakarya coşkun
Selleriyle Cumhuriyet kurdular
Bir emirle siperlerde buluşan
Canla başla bu vatana çalışan
Şan şerefle şehitliğe ulaşan
Kullarıyla Cumhuriyet kurdular
Asırlardır düşman geldi haç ilen
Şifa bulmaz yaraları açılan
Cephelerde inanç ile geçilen
Yıllarıyla Cumhuriyet kurdular
Savaşa dek ellerinde tutulan
Canla başla bu savaşa katılan
Yırtık-pırtık üzerinde yatılan
Çullarıyla Cumhuriyet kurdular
Bu topraklar düşmanlara dar idi
Düşmanlar ki kaçacak yer aradı
Millet kazma kürek ile yürüdü
Mallarıyla Cumhuriyet kurdular.
Bütün yurtta hak sesiyle gürleşen
Şehitlerle destanlarda pirleşen
Aynı inanç amaçlarla birleşen
Elleriyle Cumhuriyet kurdular
Kara bulut bu vatana çökende
Türk beynine hürriyeti ekende
Hür bir vatan için eller dikende
Gülleriyle Cumhuriyet kurdular
Tek bir fikir tek bir beyin olanlar
Şehitlerle, gazi olup kalanlar
Hakk’a tapıp bu rüzgârla gelenler
Yelleriyle Cumhuriyet kurdular
Göğsündeki iman ile yürüdü
Yüce Allah bu vatanı korudu
Tek bir ağaç Cumhuriyet var idi
Dallarıyla Cumhuriyet kurdular

Yunan Ege Denizi’ne döküldü
İngilizler bu savaşta yıkıldı
Fransızlar kızgın kumda yakıldı
Çölleriyle Cumhuriyet kurdular
Ulu önder Türklüğünün özüyle
Bu millete verdi güven sözüyle
Mazlum der ki âşıklar da sazıyla
Telleriyle Cumhuriyet kurdular

