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Daha Yeni Bafll›yoruz

44 y›l geçti, kocaman 44 y›l. Türkiye fliiri bundan 44 y›l önce
yetim kald›. O'nunla bir dönem kapand› ve yeni bir dönem
aç›ld›. ‹nsanlar O'nun fliirleriyle âfl›k oldular, O'nun fliirleriyle
öfkelendiler ve O'nun fliirleriyle mücadeleye kat›ld›lar. Ve
bütün bunlar olup biterken O'nu yasaklama çabalar› da
eksik olmad›. Kitaplar›n› yakt›lar veya yakmak zorunda
b›rakt›lar; onlar› okuyanlara iflkence ettiler ve insanlar
O'nun kitaplar›n› bahçelerine gömdüler.

Bugün kitap yakmam›z ve gömmemiz söz konusu de¤il.
Sermaye dedi¤imiz canavar “demokrasi” kisvesi alt›nda
sald›r›yor bugün. Sanat, sermaye kurumlar›n›n adlar›n›
temize ç›karmalar› için bir vesile haline mi gelecek? Sanatç›,
halk›na de¤il, sponsorlara karfl› m› sorumlu olacak?
Sermaye demokrasisi, gün geçtikçe özgürlü¤ümüzü daha
da k›s›tl›yor.

Binlerce sanatç›s›na yaflam›n› kazanman›n olanaklar›n›
vermeyen, toplumu sanattan uzak tutmak için elinden
geleni yapan bu düzen, telif haklar› yasalar›n› kullanarak
bu tahakkümü devam ettirmeye çal›fl›yor.

“Nâz›m Hikmet'in fliirleri, hiç kimsenin tekelinde olmad›¤›
gibi  halk›nd›r”,  dedik.  “Hay›r,  yeni bir yasak
koyamayacaks›n›z Nâz›m'a”, dedik.
Bunu ›srarla hayk›rmaya devam ediyoruz.

Elinizdeki seçki iflte bu hayk›rman›n bir ürünü. Sanat
Cephesi “Ustalar Gençler Yan Yana” dizisinin ilk kitab›ndan
sonra Nâz›m Hikmet Ran'›n 44. ölüm y›ldönümü an›s›na
bu seçkiyi yay›nl›yor. Seçkide 1925 ile 1986 tarihleri aras›nda
do¤mufl olan flairlerden Nâz›m'dan seçtikleri birer fliirle
birlikte kendi fliirlerine de yer veriyoruz.

Sanat Cephesi, sermayenin sanat› tahakküm alt›na alma
çabalar›n›n karfl›s›nda durmaya ayn› kararl›l›kla devam
edecek. Bu seçki, önümüzdeki yüzy›lda Türkiye fliirinde
esecek rüzgarlar için ipuçlar› bar›nd›r›yor. Yunus Emre'den,
Pir Sultan'dan, Nâz›m Hikmet'e uzanan “savafl›mc› ozan”
gelene¤i devam ediyor, edecek.

Tüm flair dostlara ve eme¤i geçen herkese teflekkür
ediyoruz.

Sanat Cephesi
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AR‹F DAMAR
(1925)

G‹TME KAL

Nice nice ac›lar› akl›na getir
Bunca yoksullu¤u akl›na getir
Gözyafllar›n› akl›na getir
"G‹TME KAL" var yok dinlemez bir çocuk iste¤idir
Gitme akl›na getir

K›raç m› k›raç topraklar›n üstüne
Günefller açar ya¤murlar kesilince
Ç›r›lç›plak kayada yeflerir inci a¤ac›
Da¤lar›n kuytusunda bir uslu çiçek
Da¤›t›r mavisini kendi kendine
Gitme beraberlik içinde
Nas›l sevinirdik akl›na getir

Her fleyi her fleyi akl›na getir
Gece yar›lar›n› akl›na getir
Söylediklerini akl›na getir
Sinsi ya¤murlar ya¤›yordu
So¤uktu
Yakt›¤›m›z atefli akl›na getir

Nelerden geçiyorsun akl›na getir
Gitme dünyam›z›n her yerinde
Yorgun eller gülleri derleyince
Ellerin sevincini akl›na getir
Güllerin sevincini akl›na getir

Ne çok severdik seni akl›na getir

8
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NÂZIM H‹KMET

KIYAMET SURELER‹

1

ALÂMETLER SURES‹

Yedi kat yerin alt›ndan u¤ultular geliyor.
Çok alâmetler belirdi, vakit tamamd›r.
Haram sevaboldu, sevap haramd›r.
Ak kurt, kara tahtay› daha bir yol kemirir,
çekin ki körükleri
                           atefle girdi demir.

Çok alâmetler belirdi, vakit tamamd›r.
Duyuldu kim ölüm sat›l›p kâr edile,
kendi kendilerin reddü inkâr edile
ve duyuldu kabu¤una t›k etti¤i civcivin.
Duyuldu uykusundan uyand›¤›
zincirinden baflka kaybedecek fleyi olmayan devin.

Yedi kat yerin alt›ndan u¤ultular geliyor.
Medet yoktur, bakma geri.
Kantarma zapteyleyemez oldu beygiri.
Ç›km›fl üzengiden, aya¤› yok mu?
Kan s›zar, flâk olmufl, duda¤› yok mu?
Gider, böyle gider, dahi gider
bu âtefl yollar›n dura¤› yok mu?
Bu yol orda biten yoldur.
“Türabolmak ne müflküldür...”

Çekin ki körükleri
                            oca¤a girdi demir.
Bir atefl külçesi düfltü buzlar›n ortas›na.
Alâmetler belirdi, k›yamet alâmetleridir.
Haberdir, eriflmekte kaynayan su galeyan noktas›na.
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2

TEBAHHUR SURES‹

Pehlivanlar cümle libastan soyunmufl, üryan idiler,
herbiri aflikâr etmiflti zamirin.
Gök kubbe s›cakt› ve kan kokuyordu,
encam
         tav› gelmifl demirin.

Vadenin iriflip çatt›¤›n› bildiler,
kavaklar titreflip yere e¤ildiler,
ve ç›nar a¤açlar›
                   gördüler hayk›raraktan,
köklerinin y›lan ölüleri gibi
                                koptu¤unu topraktan.

Pehlivanlar cümle libastan soyunmufl, üryan idiler.
K›z›l kanatl› kufllar kayalarda
                                              haz›rd› atlamaya.
Vadenin iriflip çatt›¤›n› bildiler,
kabard›, köpüklendi dalgalar
                                         bafllad›lar çatlamaya.

Gök kubbe s›cakt› ve kan kokuyordu.
Ve rûzigâr
yükseldi a¤›r a¤›r, ço¤ald› gitgide
birikti, birikti ve ân›-vahitte
“Ah edildi derinden
yer oynad› yerinden,”
y›k›ld› köprüler kemerlerinden,
yaz›l› tafllar kapand› yüzükoyun.

Bu dem k›yamet demidir,
bu, buhara ink›lâb›d›r kaynayan suyun...
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CEVAT ÇAPAN
(1933)

ESK‹ YAZ

Eski bahçede, pasl› sap›n› tutarken tulumban›n
küllenen atefle sürdü¤ün cezve,
tozlu yapraklar›n gölgesinde çürüyen iskemlede
bir yandan seni seyrediyorum-
gençli¤in canlan›yor belli belirsiz.
Birlikte türküler söylerdik k›s›k bir sesle.
Gerçekten öyle güzel miydi dokundu¤umuz her fley?
Bize mi öyle gelirdi soludu¤umuz gece
bir baharatç› dükkân›n›n bin bir çeflidiyle?
‹ster izinle dönelim gurbetten
tahta bavullar›m›zda Malatyal› Fahri'nin plaklar›,
ister s›la dedi¤imiz da¤ köyü
toprak dam›nda lo¤uyla, ç›ras›yla
ve gökyüzü y›ld›zlar›yla donats›n yaz gecelerimizi-
kekik kokusu ba¤›fllayan bir yel eserdi
ve bilirdik, da¤lar›n ard›ndayd› her fley,
Çerkez eyerini ne zaman vursak kara k›sra¤a,
‹flte biz hep o da¤lar› aflmak isterdik.

Sonra ne oldu bize? Nereye savruldu herkes?
Ve ben flimdi seni seyrederken
canlanan gençli¤inle eski bahçede,
eprimifl çerkez eyeri, külrengi iskemle,
belli belirsiz bir türkü k›s›k bir sesle
yans›rken tozlu yapraklar› s›lan›n
ac› sular›nda unutulmufl kuyunun

12
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NÂZIM H‹KMET

[MEMLEKET‹M‹ SEV‹YORUM]

3

Memleketimi seviyorum :
Ç›narlar›nda kolan vurdum, hapisanelerinde yatt›m.
Hiçbir fley gidermez iç s›k›nt›m›
memleketimin flark›lar› ve tütünü gibi.

Memleketim :
Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya,
kurflun kubbeler ve fabrika bacalar›
benim o kendi kendimden bile gizleyerek
sark›k b›y›klar› alt›ndan gülen halk›m›n eseridir.

Memleketim.
Memleketim ne kadar genifl :
dolaflmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana.
Edirne, ‹zmir, Uluk›flla, Marafl, Trabzon, Erzurum.
Erzurum yaylas›n› yaln›z türkülerinden tan›yorum
ve güneye
pamuk isleyenlere gitmek için
Toroslardan bir kerre olsun geçemedim diye
                                                              utan›yorum.

Memleketim :
develer, tiren, Ford arabalar› ve hasta eflekler,
kavak
        sö¤üt
               ve k›rm›z› toprak.

Memleketim.
Çam ormanlar›n›, en tatl› sular› ve da¤ bafl› göllerini seven
                                                                              alabal›k
                   ve onun yar›m kilolu¤u
                                 pulsuz gümüfl derisinde k›z›lt›larla
                                                     Bolu'nun Abant gölünde yüzer.

13
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Memleketim :
Ankara ovas›nda keçiler :
kumral, ipekli, uzun kürklerin par›ldamas›.
Ya¤l›, a¤›r f›nd›¤› Giresun'un
Al yanaklar› mis gibi kokan Amasya elmas›,
zeytin
         incir
                kavun
ve renk renk
                   salk›m salk›m üzümler
ve sonra karasaban
ve sonra kara s›¤›r
ve sonra : ileri, güzel, iyi
                                 her fleyi
hayran bir çocuk sevinciyle kabule haz›r
çal›flkan, namuslu, yi¤it insanlar›m
                                        yar› aç, yar› tok
                                                            yar› esir...

14
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KEMAL ÖZER
(1935)

SONRA B‹R GÜN

Ben bir k›lavuzum
bakmakla görmek aras›nda

Ben bir k›lavuzum
y›llar›n biledi¤i

‹flim gücüm
görünür k›lmak

bak›lan her fleyi

Bilmiyordum
dünyaya susad›klar›n›

gezginlerin
önlerine düflüp

k›lavuz olmadan önce

Bilmiyordum
bir kenti gezdirmenin
bir yazg›y› aç›klamak olaca¤›n›

kulak vermeden önce
ne söylediklerine

an›tlarla çeflmelerin

Evet bilmiyordum
neler anlatt›¤›n›

flu kulenin
flu oymalar›n

flu sedef çekmecenin
görmüyordum baksam bile
kime karfl›

kaç›nc› yüzy›ldan
kimin eliyle

bak›lanla görüleni ay›ran
bir peçe vard› hepsinin yüzünde

Sonra bir gün
çekildi peçe

neye bakt›msa
bafllad›m görmeye

16
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Sonra bir gün
bafllad›m dile getirmeye

bak›p da gördüklerimi:
“Korunmak için yapt›r›ld› flu kule

Ceneviz sald›r›s›ndan”
“Ondördüncü yüzy›ldan flu oymal› kap›lar”
“Sultan Orhan kestirdi flu gümüfl sikkeleri

Bursa'daki saltanat›nda”

O çarfl› senin, bu saray benim
y›llar y›l› dolaflt›m durdum
anlatt›m durdum ‹stanbul'u

aktararak dillerine
baflka ülkelerden gelenlerin

Kanl› canl› Almanlarla
konuflkan ‹talyanlar

deliyürek k›zlarla
a¤›rayak yafll›lar

otellerine dönerken
her akflam doygun, sevinçli

ben de yolunu tuttum evimin
do¤rulttum gündeli¤imi

Sonra bir gün
anlad›m ki çekilmesi gereken
bir peçe daha var

bak›lanla görülenin aras›nda

Murassa bir k›l›c› övüyordum
so¤uk benizli kuzeylilere

bir akflamüstü
say›p döküyordum

nas›l dövmüfl çeli¤ini
bafl silah ustas› saray›n

birden
bir ayd›nl›k içinde kald›m

yeni kesilmifl insan g›rtla¤›n›n
aç›l›p kapand›¤›n› görmeye bafllad›m

arkadaki duvarda
görmeye bafllad›m birden
f›flk›rmaya haz›rland›¤›n› kan›n

birikerek h›fl›rt›larla
kesik g›rtla¤›n ucunda

Bafllad›m o günden sonra
bir peçeyi daha kald›rmaya

bakt›klar›m›n yüzünden
bir k›l›ç ç›k›nca karfl›ma
bafllad›m tutan eli de

kesilen g›rtla¤› da
f›flk›ran kan› da anlatmaya

17
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NÂZIM H‹KMET

KANTER ‹Ç‹NDE

Yap›c›lar türkü söylüyor
yap› türkü söyler gibi yap›lm›yor ama.
Bu ifl biraz zor.
Yap›c›lar›n yüre¤i
bayram yeri gibi c›v›l c›v›l
ama yap› yeri bayram yeri de¤il,
yap› yeri toz toprak.
Çamur, kar.
Yap› yerinde aya¤›n burkulur

ellerin kanar.
Yap› yerinde ne çay her zaman flekerli

her zaman s›cak,
ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuflak
ne herkes kahraman
ne dostlar vefal› her zaman.

Türkü söyler gibi yap›lm›yor yap›
bu ifl biraz zor,
zor ama

yap› yükseliyor, yükseliyor.
Saks›lar konuldu pencerelere

alt katlar›nda.
‹lk balkonlara günefl tafl›yor kufllar

kanatlar›nda.
Bir yürek çarp›nt›s› var her putrelinde

her tu¤las›nda
her kerpicinde.

Yükseliyor, yükseliyor yap›
kanter içinde.

Moskova, 1955

18
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BEDRETT‹N AYKIN
(1936)

‹STANBUL KUfiATMASI

II.
mavisiz bir ‹stanbul'day›z
uzun karanl›k gecemiz
onulmaz gurbetimizle
ac› de¤iflmeyen adresimiz yine

yaln›z de¤iliz bir bak›ma
her yer bizimkilerle dolu
o büyük yabanc›l›¤›m›z› saymazsak
‹stanbul giderek daha da Anadolu

hüznümüzdür Yeditepe'den yükselen
kuflat›lan biz miyiz yoksa ‹stanbul mu
sanc›r gece sonsuz gökdelenlere karfl›
ak bir mendildir zaman siler ac›m›z›

20
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NÂZIM H‹KMET

CEV‹Z A⁄ACI

Bafl›m köpük köpük bulut, içim d›fl›m deniz,
ben bir ceviz a¤ac›y›m Gülhane Park›'nda,
budak budak, flerham flerham ihtiyar bir ceviz.
Ne sen bunun fark›ndas›n, ne polis fark›nda.

Ben bir ceviz a¤ac›y›m Gülhane Park›'nda.
Yapraklar›m suda bal›k gibi k›v›l k›v›l.
Yapraklar›m ipek mendil gibi tiril tiril,
kopar›ver, gözlerinin, gülüm, yafl›n› sil.
Yapraklar›m ellerimdir, tam yüz bin elim var.
Yüz bin elle dokunurum sana, ‹stanbul'a.
Yapraklar›m gözlerimdir, flaflarak bakar›m.
Yüz bin gözle seyrederim seni, ‹stanbul'u.
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklar›m.

Ben bir ceviz a¤ac›y›m Gülhane Park›'nda.
Ne sen bunun fark›ndas›n, ne polis fark›nda.

1 Temmuz [1957], Balçik

21
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N‹HAT Z‹YALAN
(1936)

FEDER‹CO GARC‹A LORCA

dürtüp duran tüfeklere do¤ru döndüm
yüzü öne e¤ik fleylerdi
ellerimi arkadan ba¤lay›n dedim
yürüdükçe
ileri ç›ks›n gö¤süm

tozlu yol önüme savruluyor
yürüyüflümün dili dolafl›yordu
flimflekten daha çabuk geçen
geçen zaman› fliire dönüfltürüyordum
kalem ka¤›t diyecek zaman yoktu
görebildi¤im her fleye yazd›m
duyabildi¤im
düflünebildi¤im her fleye
bu son fliirimdi biliyorum

bir a¤aca yaslad›klar›nda
çakan flimflekti fliir
dayand›¤›m a¤aç s›rt›n› verdi
gözgöze geldik
uçuflunu havada bekleten bir güvercinle
gürledik bir kanat vurufluyla
çekildik gökyüzüne

bir tek fley akl›ma tak›l› kald›
sözleflmifltik arkadafllar›mla
suyun ak›fl›n› toplay›p
bir suyun ak›fl›na ekleyecektik
yar›na demifltik
yar›na

Sydney

22
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CENAZE  MERAS‹M‹M

Bizim avludan m› kalkacak cenazem?
Nas›l indireceksiniz beni üçüncü kattan?
Asansöre s›¤maz tabut,
merdivenlerse darac›k.

Belki avluda dizboyu günefl ve güvercinler olacak,
belki kar ya¤acak çocuk ç›¤l›klar›yla dolu,
belki ›slak asfalt›yla ya¤mur.
Ve avluda çöp bidonlar› duracak her zamanki gibi.

Kamyona, yerli gelenekle, yüzüm aç›k yükleneceksem,
bir fley damlayabilir aln›ma bir güvercinden : u¤urdur.
Bando gelse de, gelmese de çocuklar gelecek yan›ma,
merakl›d›r ölülere çocuklar.

Bakacak arkamdan mutfak penceremiz.
Balkonumuz geçirecek beni çamafl›rlar›yla.
Ben bu avluda bahtiyar yaflad›m bilemedi¤iniz kadar.
Avludafllar›m, uzun ömürler dilerim hepinize...

963 Nisan, Moskova 23
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RUfiEN HAKKI
(1936)

ÜÇ KOLLU IRMAK

1./
Odalar›n didik didikli¤i
t›rlaps›zl›¤› çocuklar›n

sen yoksun ya

akflamla bafll›yorsa da
gayri korkutmuyor beni
elim kolum daha bir yatk›n

çeli¤e su verileli

2./
Döver mi ana kuzusunu
ne kadar h›rpalansa

bir bulut alçalsa
bir y›ld›z a¤sa
akar dilek sesi içimizde

ve umut k›rp›nt›lar›
tafl›na tafl›na kar›nca a¤›zlarla
yeniler bir günü daha

avutarak ayr› ayr›
analarla çocuklar›

3./
Gün yükselir
gün a¤ar
say›l› gündür tükenir

ç›kars›n

ç›kmaz ak›llardan
topra¤›n toprak

suyun su
gö¤ün gök oldu¤u

ve bofllu¤u
sömürülen zaman›n

24
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4./
A¤aç adlar›n› ezberletiyorum
topra¤›n nabz›n› dinletiyorum

g›k› ç›km›yor

ve daha ufac›k deme¤e
dilim varm›yor

topra¤a al›fls›n
a¤açlara dadans›n
kufl uçufllar›n› çizsin

ufac›k yüre¤ine

5./
Büyük k›z fliire düflkün
ortancas› resme

ya bu kime çekmifl
burnu kokuya yatk›n
dili türküye

iflte Nâz›m
Balaban
ve Ruhi

flu ufac›k çocukta
üç kollu ›rmak gibi

25
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NÂZIM H‹KMET

B‹R CEZAEV‹NDE, TECR‹TTEK‹ ADAMIN MEKTUPLARI
[BUGÜN PAZAR]

3

Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa günefle ç›kard›lar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden
uzak
                                       bu kadar mavi
                                       bu kadar genifl oldu¤una flaflarak,
                                       k›m›ldanmadan durdum.
Sonra sayg›yla topra¤a oturdum,
dayad›m s›rt›m› beyaz duvara.
Bu anda ne düflmek dalgalara,
bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne kar›m.
Toprak, günefl ve ben
Bahtiyar›m…

26
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AFfiAR T‹MUÇ‹N
(1939)

RÜZGÂRA KOfiAN ÇOCUK

Rüzgâr› tutmaya koflan çocuk
Kar f›rt›nalar›na al›fl›k de¤ilsin
Seni incitmesin so¤uk akflamlar

Bir kibrit çöpü gibi kimsesizsin
Karanl›k yollara düflerken
Yolunu kesmesin da¤lar

Kapkara boflluklara dalacaks›n
Geçeceksin korkunç ormanlar›
Bulutlar ellerinden kay›p gidecek

Bu serüven bitmeyecek
Kendini yokluklara haz›rla
Dönüfl yok
Günefli bulana kadar
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NÂZIM H‹KMET

SICAKLARDA

Bu s›caklarda seni düflünüyorum
                                         ç›plakl›¤›n›
boynunu bileklerini
minderde ak bir kufl gibi yatan aya¤›n›
senin söylediklerini.

Bu s›caklarda seni düflünüyorum
bilmiyorum akl›mda en çok kalan ne
                                   gözümün önüne gelen
boynun mu bileklerin mi ç›plak aya¤›n m›
bana benim olurken söylediklerin mi?

Bu sar› s›caklarda seni düflünüyorum
bu sar› s›caklarda bir otel odas›nda seni düflünüp
                                            yaln›zl›¤›m› soyunuyorum
                     biraz da ölüme benzeyen yaln›zl›¤›m›.

10 Temmuz 1959
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AYDIN HAT‹PO⁄LU
(1940)

Z‹YARET
              Naz›m Hikmet'e

Merhaba Naz›m Hoca
Merhaba Naz›m A¤abey
Merhaba koca usta
Geldim iflte
Gene geldim
Y›llar sonra

Geçen görüflmemizde yazd›
Bu sefer k›fl
‹stanbulda bahar gibiydi havalar
Ben yaflland›m biraz gördü¤ün gibi
Sen hiç de¤iflmemiflsin bana kal›rsa
Hani foto¤raflar›na bakt›k ya Ekberin evinde
O resimlerdeki gibisin hâlâ
‹stanbul çok de¤iflti sen görmeyeli
Evet Kad›köy'de duruyor Süreyya sinemas› öylece
Ama Bahariye caddesi c›v›l c›v›l
Eskiden bir Beyo¤lu'nda görülürdü öyle kalabal›k

Dostlar›n ço¤u iyi selamlar› var
Dinamo ‹lhami Bekir A.Kadir
S›k›l›yorsun burada biliyorum
Dehfletli özlüyorsun vatan›
Baksana ben bile özler oldum
fiurda üç befl gün oldu ayr›lal›

30
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NÂZIM H‹KMET

TÜRK KÖYLÜSÜ

Topraktan ö¤renip
                  kitaps›z bilendir,
Hoca Nasreddin gibi a¤layan
                  Bayburtlu Zihni gibi gülendir.
Ferhad'd›r,
                Kerem'dir,
                                ve Kelo¤land›r.
Yol görünür onun garip serine,
analar, babalar umudu keser.
Kahbe felek ona eder oyunu.
Çarflambay› sel al›r,
bir yâr sever
                    el al›r,
kanad› k›r›l›r
                çöllerde kal›r,
ölmeden mezara koyarlar onu.
O, "Yunusu biçâredir
     bafltan aya¤a yâredir",
a¤u içer su yerine.
Fakat bir kerre bir derd anlayan düflmesin önlerine
ve bir kerre vakteriflip :
                 "- Gayr›k yeter!.."
                                         demesinler.
Ve bir kerre dediler mi :
"‹srafil surunu urur
         mahlukat yerinden durur",
topra¤›n nabz› bafllar
                           onun nab›zlar›nda atma¤a.
Ne kendi nefsini korur
                             ne düflman› kay›r›r,
"Da¤lar› y›rt›p ay›r›r,
kayalar› kesip yol eyler âb›hayat ak›tma¤a..."

31
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REF‹K DURBAfi
(1944)

PUSULA

Annemin öldü¤ü yafl› çoktan geçtim
suyun vefas› ve ac›lar
- bir de gökyüzü
çocuklar›m olsa da

Babam›n öldü¤ü yafltay›m art›k
gurbeti s›la, s›las› hicran
- bir de yaln›zl›k
arkadafl›m olsa da

Ama gönlüm hâlâ
o¤lumun âfl›k oldu¤u yaflta
- sevdan›n pusulas›
an›lar›m olsa da

‹ki güvercin ey ömrüm
y›llar›n omuzuna tünemifl
biri hayat, öteki ölüm
yaflad›¤›m olsa da

Biri Refik, öteki Durbafl asl›nda32
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NÂZIM H‹KMET

YILBAfiI

Ya¤d›, bütün gece ya¤d› kar
y›ld›zlarla ayd›nlanarak.
Bir flehir, bir sokak, bir ev var,
ahflap bir ev, uzak m› uzak.

Yat›yor minderde bir çocuk,
benim o¤lan, sar›fl›n, tombul.
Misafir yoktu, kimseler yok.
Pencerede fakir ‹stanbul.

Öttü ac› ac› düdükler.
Hapislik gibidir yaln›zl›k.
Kapad› kitab› Münevver,
a¤lay›verdi yumuflac›k.

Bir flehir, bir sokak, bir ev var,
ahflap bir ev, uzak m› uzak.
Ya¤d›, bütün gece ya¤d› kar
y›ld›zlarla ayd›nlanarak.

Moskova, Peredelkino
23 Mart 956
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H‹DAYET KARAKUfi
(1946)

UZAK MASAL

tarlada
buruk ve tedirgin uyurdum
özlerdim denizleri
haritalarda yüzen gemilere bakarak
bu¤daylar›n içinde yatt›¤›m gecelerde

deniz uzak
serüven ad›mlar›m
tökezlemifl tümden
kendimi sal›ncaklarda denedim
atlas kokulu da¤larda
öldü¤ümden

evde
böcekli direklerin direnmesiyle
uykular›m› bölen kanl› bir yata¤an
sokaklar tenha
gökler bofl
günahlar›ndan ar›nmak için hayat
namaz k›lar durmadan

kuflluk vakti
herkes yaz›da yabanda
ar›lar
çiçek kokular›na taparken
çocuklar
uzaktaki annelerine söylüyor
en güzel sözcükleri

34
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çiçek tozlar›
annemin kokusuyla
gezer köyün üstünde
bir yan›m fl›k›rd›m kavak
bir yan›m k›r›k hava
ç›plak k›rlar›n kokusu
yeni baharlar ekler topra¤a

ekinde yorgun ve yar›ns›z
y›¤›nlar›n dibinde yatt›m
a¤z›ma y›lan akmas›n diye
sarm›sak ezdiler bir tasta
bilseler bir fliire girece¤ini
badem ezerlerdi derhal
y›lan ald›rmadan

geçmifle ahlanmak de¤il iflim
gün be gün
ne alm›flsam yaflamdan
bir gün önüme ç›k›p
hakk›n› istiyor benden
verdi¤i an›n
iflte flimdi bu fliirle ödüyorum
beni yaflatanlar›n an›s›n›
annemin sar›msa¤›n ve y›lan›n

2000
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ALARGA GÖNÜL

Alarga gönül :
            Demir al..
K›rm›z› bir amiral
                         gibi kaptan köprüsüne ç›k..
Karfl›nda deniz :
               kafl› çat›k
                       sana bakan
                          kocaman
                                  bir mavi göz..
Alarga gönül.
     Palamar› çöz…
              Amiral
                    demir al.

Gönül kaptan köprüsüne ç›k..
Çay›r kokusu alan
          bir tay gibi kokla aç›k denizleri..
Çevirmesin senin kafan› geri
            geride kalanlara do¤ru giden
                   dümen suyunun köpüklü izleri..

Alarga gönül,
       palamar› çöz...
Amiral
         demir al..
Sür gemiyi dalgalar›n gözüne..
Kulak asma Fikret'in sözüne..
          Çocu¤um anan
                          olan:
                                denize inan..
Alarga gönül.
           Daha alarga
                    daha alarga
                                     daha
                                           daha!
Alarga gönül
                alarga…

1930
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HÜSEY‹N YURTTAfi
(1946)

“YATAR BURSA KALES‹NDE”

fark›nday›m
o ç›nar
kollar› upuzun
örter anadolu'yu
serin bir türküsü var

milyon yapra¤›yla gülümser
maviliklerle sarhofl
sal›nd›kça
deli dervifl coflkusu
topra¤› sarsar

sestir,
zindanlardan sal›nm›fl
meydanlar› dolafl›r
tarlalara uzan›r
elinden tutar köylülerin
fabrikalarda
son vardiya öncesi
iflçilerle konuflur soluk solu¤a
sestir
zindanlardan sal›nm›fl
nice seslerle buluflur

bir görünmez yan› vard›r
gözlerden gizli
aflar bütün mekânlar›
ve zamanlar›
yol gösterir ona
“tornac› flefi¤in gömle¤i”
kör karanl›kta
sanmay›n ki yatar o
yatar bursa kalesinde

38
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o uzak flehir gibi kalabal›k
o uzak flehir gibi gizemli
o uzak flehir gibi sisler ard›nda
kad›nlar geçer düfllerinden
yaln›zl›¤›na merhem
yüre¤ine kamç›
kad›nlar

bir vatan dalgalan›r fliirlerinde
zindanlarda çürüttü¤ümüz adam›n
volta vurdu¤u mapusanelerden
›rmaklar do¤ar denizlere kavuflur
toprak kabar›r baharlar peydahlan›r
ah› yerde kalanlar konuflur
lokmas› çal›nanlar
bir vatan dalgalan›r fliirlerinde
vatans›z b›rakt›¤›m›z adam›n

flimdi orda
özleminden titrer topra¤›
bir güldür tomurur
solgun ve mahzundur yapra¤›

nâz›m, nâz›m
an›msad›kça
bir deprem iniltisi içimde
göçer bir yan›m

1996
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NÂZIM H‹KMET

P‹RAYE ‹Ç‹N YAZILMIfi: SAAT 21-22 fi‹‹RLER‹
1945 YILI ARALIK AYININ DÖRDÜ

‹lk göz göze geldi¤imiz günkü elbiseni ç›kar sand›ktan,
giyin, kuflan,
benze bahar a¤açlar›na...
Hapisten
          mektubun içinde yollad›¤›m karanfili tak saçlar›na,
kald›r öpülesi çizgilerle k›r›fl›k beyaz, genifl aln›n›,
böyle bir günde y›lg›n ve kederli de¤il,
                                                   ne münasebet,
böyle bir günde bir isyan bayra¤› gibi güzel olmal›
Naz›m Hikmetin kad›n›...

40



bir benden bir ondan ic en son 6/15/07 11:39 AM Page 41 

C M Y CM MY CY CMY K

41



bir benden bir ondan ic en son 6/15/07 11:39 AM Page 42 

C M Y CM MY CY CMY K

42

N‹HAT BEHRAM
(1946)

YARALI YURDUM

Ac›r ›rmak, k›vr›m k›vr›m yaral›...
Su ac›r, köpük ac›r...
Yoncadan dudaklar›nda h›fl›rt›s›yla bafla¤›n
üflür toprak, tafl ürperir...
Nas›l da yapayaln›z a¤lar da a¤lar
sedeften gözyafllar›yla deniz...
Mermerin gö¤sü kan içinde,
kök yan›k, can k›y›m k›y›m,
asman›n k›v›rc›¤› kül karas›...
Dili yok ki ba¤›rs›n çimen
ezilmifl zümrütün üzüntüsünü,
küskün yüzünü parçalanm›fl mercan›n...
S›lam benim, yuvam, k›n›m, kovan›m;
koruna¤› umudumun, bar›na¤›m, s›¤›na¤›m;
kanad› k›r›lm›fl turna, bahar› çal›nm›fl ömür,
yolunmufl filizi yeryüzünün..
Toprak soylu, tay huylu, puslu, do¤ulu yurdum...
Ah, kanar da kanar can›m›n duldas›nda,
saran› da yok yaralar›n›n
soran› da...

Doruklar›n duman›, rüzgâr›n ç›¤›lt›s›;
kekikle, reyhanla, incirle, narla
dokunmufl duva¤› denizlerin...
A¤z›nda h›rç›n dalgalar›n u¤ultusu
ba¤r›nda bozk›r, koynunda uçurumlar;
taz›dan k›vrak, k›z›lc›ktan zarif, kelebekten yumuflak,
saf m› saf, inatç› m› inatç›, külhan m› külhan;
ayvadan kekre, kayadan sert, çaylaktan yaban,
flahinden cesur, sincaptan ürkek, sakadan korkak;
Köro¤lu'nun kat›fl›ks›z öfkesi,
Karaca'n›n k›r›fl›ks›z sevdas›,
Dadal'›n saz›, Yunus'un izi, Naz›m'›n sözü...
Buzlu yurdum, yazl› yurdum, tozlu yurdum...
Harman yerim, f›nd›k dal›m, pamuk gülüm...
Sessiz yurdum, süssüz yurdum, öksüz yurdum...
Dertli bafl›m, yetim afl›m, mezar tafl›m...
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Gülünden günefline, yeminden yemifline
talanc›n›n, yalanc›n›n sözüne kanm›fl,
yan›fl›ndan, donuflundan habersiz,
bayg›n m› bayg›n;
yakuttan aln›, serçeden gönlü bebeklik befli¤imin
düflsüz, gülüflsüz
ayaz m› ayaz...
Ay›l›r da ard›m s›ra meleflir
yudum yudum yüre¤imi üleflir diye
avaz avaz ba¤›r›r da ba¤›r›r›m
ay›l›p duymaz...

Y›ld›zlarla tutuflup
geceleri uzaktan beni
ça¤›r›r da ça¤›r›r...
Koflar›m, s›z›s› h›z›m olur...
Gün olur uyan›r diye uykusundan, koflar›m...
Yaz› yaz›m, güzü güzüm...
Ah, yaras› var ba¤r›mda yüre¤im kadar.

Kas›m 04
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NÂZIM H‹KMET

‹STANBUL'DA, TEVK‹FANE AVLUSUNDA
[FEVKALÂDE MEMNUNUM DÜNYAYA GELD‹⁄‹ME]

2

Fevkalâde memnunum dünyaya geldi¤ime,
topra¤›n›, ayd›nl›¤›n›, kavgas›n› ve ekme¤ini seviyorum.
Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bilmeme ra¤men
ve meçhulüm de¤ilken güneflin yan›nda oyuncakl›¤›
dünya, inan›lmayacak kadar büyüktür benim için.
Dünyay› dolaflmak,
görmedi¤im bal›klar›, yemiflleri, y›ld›zlar› görmek isterdim.
Halbuki ben
yaln›z yaz›larda ve resimlerde yapt›m Avrupa yolculu¤umu.
Mavi pulu Asya'da damgalanm›fl
                                               bir tek mektup bile almad›m.
Ben ve bizim mahalle bakkal›
ikimiz de kuvvetle meçhulüz Amerika'da.
Fakat ne zarar,
Çin'den ‹spanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar
her mili bahride, her kilometrede dostum ve düflman›m var.
Dostlar ki bir kerre bile selâmlaflmad›k
ayn› ekmek, ayn› hürriyet, ayn› hasret için ölebiliriz.
Ve düflmanlar ki kan›ma susam›fllar
                                             kanlar›na susam›fl›m.
Benim kuvvetim :
bu büyük dünyada yaln›z olmamakl›¤›md›r.
Dünya ve insanlar› yüre¤imde s›r
                                ilmimde muamma de¤ildirler.
Ben kurtar›p kellemi nida ve sual iflaretlerinden,
büyük kavgada
                          aç›k ve endiflesiz
                                                    girdim saf›ma.
Ve d›fl›nda bu saf›n
                    toprak ve sen
                             bana kâfi gelmiyorsunuz.
Halbuki sen harikulâde güzelsin
                             toprak s›cak ve güzeldir.
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CELAL SOYCAN
(1948)

ÖLÜLER ‹Ç‹N ODA MÜZ‹⁄‹ -  XXXVI

A.       Maya'lar ölüm törenlerinde kollar›n›
keserlermifl ölünün- seyreden dirilerle
kar›flt›r›lmas›n diye.. anlafl›lan yetmezmifl
ölümün iflareti o zamanki tanr›ya:

-çeken ya da iten bir foto¤raf nas›l
s›¤mazsa albüme, bir ölünün ödeflme
telafl› da önce kollar›nda susmal›!

baz› fleyler bir ölüye fazla m›d›r hep?

B. alacaklar› geçiniz ama kardefller borç
ödenmeli! avucumuzda çivi delikleri
eksiltse de sundu¤umuz bu¤day›, borçlu
bir ölünün ne fazlas› kal›r diriden?

C. kollar› kesilen ölü unutmaya bafllar belki
b›rak›lan elinde genleflen bofllu¤u;
peki b›rak›lan kadar m›d›r bir ölü
uzayan ve çürüyen fleylerin cebinde?

ya¤murlu gö¤e do¤ru serpilen bir avuç su:
Maya'l› kolsuz atalar›mla ben  kol kola-

46
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ÜÇ SELV‹

Kap›m›n önünde üç selvi vard›.
Üç selvi.

Selviler rüzgârda sallan›rlard›.
Üç selvi.

Kökleri yerde, bafllar› y›ld›zlarda
üç selvi.

Selviler sallan›rlard› rüzgârda.
Üç selvi.

Bir gece düflman bast› evi.
Üç selvi.

Yata¤›mda öldürüldüm ben.
Üç selvi.

Kesildi selviler köklerinden.
Üç selvi.

Art›k ne kökleri yerde, bafllar› y›ld›zlarda
üç selvi.

Selviler sallanm›yorlar rüzgârda.
Üç selvi.

Mermer bir ocakta parçalanm›fl yat›yor
üç selvi.

Kanl› bir baltay› ayd›nlat›yor
üç selvi.

1933
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MESUT ODMAN
(1950)

SAPTANMIfiTIR

sen benim küçücük k›z›ms›n
tutar›m avcumda kaybolan elinden
al›r götürürüm koflturan k›rlara
görürüm diye toplad›¤›n papatyalar› masamda
y›llar sonra birden kap›m› açt›¤›mda
sonbahar m› k›fl m› hangi mevsimdeysem
durmufl oturmufl sevgilin olarak senin
haydi omzuma küçü¤üm derim
ç›k›yoruz flimdi uzun sürecek bir yolculu¤a
anlat›rs›n belki sonunda
ne buldu¤unu bütün o beni öldüren adamlarda

sen benim komünistli¤ine bay›ld›¤›m o¤lumsun
uzaklardan bakar›m sana
dostlar›n arma¤an› foto¤raflarda
bir türlü kestiremedi¤im yelelerin savrularak
sokmaktas›nd›r gözüne ad›n› tafl›yan bir gazeteyi
gelip geçen yoksul yoksun halk›m›z›n
elbet gün gelir anlat›rs›n
neler dedi¤ini o kocaman gözlü k›z›n
aç›klarken seni sarsan karar›n›
bir eylem dönüflü muhtemelen sabaha karfl›
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NÂZIM H‹KMET

P‹RAYE ‹Ç‹N YAZILMIfi: SAAT 21 fi‹‹RLER‹
6 ARALIK 1945

Onlar ümidin düflman›d›r, sevgilim,
akar suyun,
               meyve ça¤›nda a¤ac›n,
               serpilip geliflen hayat›n düflman›.
Çünkü ölüm vurdu damgas›n› al›nlar›na :
                                   -çürüyen difl, dökülen et-,
                         bir daha geri dönmemek üzre y›k›l›p
gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaflacakt›r elini kolunu sallaya sallaya,
dolaflacakt›r en flanl› elbisesiyle : iflçi tulumuyla
                                         bu güzelim memlekette hürriyet…
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ÖZGEN SEÇK‹N
(1951)

YALNIZLIK L‹R‹KLER‹

Demek ki sevmek için nedenimiz var daha
demek ki tükenmemifl nedenlerle yafllan›yoruz
a¤r›yan ayaklar›m›z kocayan ayaklar›
flakaklar›m›z kutuplar› dünyan›n.

Evim kokunla genifller, yoksa kokun
ev de yok, sesin yoksa sen de yoksun
gözlerin yoksa yeflil de yok
gövermifl bahçem de yok.

Birbirimizden pay›m›za düflen o soluk
yaflad›¤›m›z›n a¤z›d›r öpülen
kimi kez zamana akmakt›r geriye do¤ru
her mevsime de¤er aflklar ekmektir.

Kendini suda seyrediyorsun sanki, k›r›ks›n
serap gibi bir fley bakt›¤›n aynalar
yolcusun, saç tellerini tek tek yollara döken
sahi olan bitende pay›n var m› senin.

Bu kez giden de¤il kaland›r terk eden
masal› bitirdi¤imizde terk etmifltir
masal bizi, hayat ve kalabal›k
bir tek onlard›r dokunan omzumuza.

Unut bilinç kilidini bir zaman
aflk gelir bulur seni, kapand›¤›n dehlizde
hofllanmaz hesap kitap iflinden
o bir bulafl›c› kâbus, uykulardan ak›c›.

Kimsesiz denizleri severim de gece bile
neden tenha sokaklardan korkar›m,
gün evrilmiflken gündüze
belki yan›tlar bunu koflan yelkovan.

Ellerim s›k›flm›fl hayata kalbimi avuçlarken
baflka da yok ki, bedenden
kopar›p atay›m ezildiklerinde
hüzünlü hâline k›r›lm›fl menekflelerin.

Gözlerime bak, uyurken bak, zihninle
da¤›n orda, k›raçta bir ard›ç üstündeyim
urla'da bir serada, gül fidan›nda
koparma yüzündeki k›rm›z›y› dikene inat.

50



bir benden bir ondan ic en son 6/15/07 11:39 AM Page 51 

C M Y CM MY CY CMY K

51

NÂZIM H‹KMET

P‹RAYE ‹Ç‹N YAZILMIfi: SAAT 21-22 fi‹‹RLER‹
[NE GÜZEL fiEY HATIRLAMAK SEN‹]

Ne güzel fley hat›rlamak seni :
ölüm ve zafer haberleri içinden,
hapiste
ve yafl›m k›rk› geçmifl iken...

Ne güzel fley hat›rlamak seni :
bir mavi kumafl›n üstünde unutulmufl olan elin
ve saçlar›nda
vakur yumuflakl›¤› can›m›n içi ‹stanbul topra¤›n›n...
‹çimde ikinci bir insan gibidir

seni sevmek saadeti....
Parmaklar›n ucunda kalan kokusu sardunya yapra¤›n›n,
güneflli bir rahatl›k
ve etin daveti:

k›pk›z›l çizgilerle bölünmüfl
s›cak
  koyu bir karanl›k...

Ne güzel fley hat›rlamak seni,
yazmak sana dair,
hapiste s›rtüstü yat›p seni düflünmek
filanca gün, filanca yerde söyledi¤in söz,

     kendisi de¤il
edas›ndaki dünya...

Ne güzel fley hat›rlamak seni.
Sana tahtadan bir fleyler oymal›y›m yine :

                      bir çekmece
                     bir yüzük,

ve üç metre kadar ince ipekli dokumal›y›m.
Ve hemen

f›rlayarak yerimden
penceremde demirlere yap›flarak
hürriyetin sütbeyaz mavili¤ine
                             sana yazd›klar›m› ba¤›ra ba¤›ra okumal›y›m...

Ne güzel fley hat›rlamak seni :
ölüm ve zafer haberleri içinden,
hapiste
ve yafl›m k›rk› geçmifl iken...
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AYTEN MUTLU
(1952)

GÖK DEL‹S‹

düfllerin yitik, kalbin kül oldu¤u yerde
bafllang›c› okfluyorum, patlayan
o fleytan›, sükûtun yan›t›n›
beni sona ça¤›r›yor ürperen madde
a¤›r a¤›r aç›l›yor bir çiçek
bir gök delisi
ya¤mur öncesi, o eski denge
titrefliyor da¤›n›k ruhlar
mezarl›k sonras›, sahilsiz ç›¤l›k
›slan›yor kemiklerimin içi

okunmufl ölüler
okunmam›fl ölüler
gams›z larva flöleni
saçaktan düflüyor yavru k›rlang›ç
ipliksi zar sar›yor zaman›n belle¤ini
uykusuz çekirde¤in gözleri kapan›yor
öpüyor yüre¤imi
bir yer alt› cinneti

hayat›n k›r›k çizgileri miydi sadece
yürüdü¤ümüz meyve bahçeleri
ekinler
nas›l yan›tlan›r ki yoklu¤un siren sesi

beni bana ça¤›r›yor ürperen madde
kaybolmaktan korkuyor terk edilmifl bir tren
düz çizgilerde yiten
can›n ince sahilinde her dalga
sarp kayalarda s›namada kendini
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diyar oldum, yar olmad›m kendime
yanl›fllar›m hep h›zl› kofltu benden
nas›l uyan›r›m içim karanl›k
diyor bir ölü
ben beni
kimden soray›m flimdi

iyi ki soram›yor ölüler
sesi sar› ölüler
ayda açan frezyalar›
mezarl›k çiçeklerinin gardiyanlar›
unutmufl k›rm›z›y›
üflümeyi
öpüflmeyi

nas›l hürlük bu
düfllerin yitik, kalbin kül oldu¤u yerde
bir mezarl›k ö¤lesinde, karanl›k öncesinde
fleytan› okfluyorum, a¤layan
gümbürtüyle soluyor bir çiçek daha
ald›rmadan ölülerin sükûnetine 53
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NÂZIM H‹KMET

[KADINIM BREST'E KADAR BEN‹MLE GELD‹]

Kad›n›m Brest'e kadar benimle geldi,
indi tirenden peronda kald›,
ufald›, ufald›, ufald›,
uçsuz bucaks›z mavilikte bu¤day tanesi oldu,
sonra raylardan baflka fley göremedim.

Sonra, Leh topra¤›ndan seslendi karfl›l›k veremedim.
"Nerdesin gülüm, nerdesin?" diye soramad›m,
"Yan›ma gel!" dedi, yan›na varamad›m,
hiç durmayacakm›fl gibi gidiyordu tiren,
bo¤uluyordum kederden.

Sonra, kumlu toprakta kar parçalar› çürüyordu,
sonra, birden anlad›m ki, kad›n›m beni görüyordu,
"Beni unuttun mu, beni unuttun mu?" diye soruyordu,
baharsa çamurlu ç›plak ayaklar›yla gökyüzünde yürüyordu.

Sonra, y›ld›zlar inip kondu telg›raf tellerine,
karanl›ksa ya¤mur gibi çarp›yordu tirene,
kad›n›m telg›raf direklerinin alt›nda duruyordu,
koynumdaym›fl gibi de yüre¤i küt küt vuruyordu,
direkler gelip geçiyordu o k›m›ldanm›yordu yerinden,
hiç durmayacakm›fl gibi gidiyordu tiren
bo¤uluyordum kederden.

Sonra birden anlad›m ki, y›llard›r, ama uzun y›llard›r bu
tirende yafl›yorum.
- ama, bunu nas›l, neden anlad›¤›ma hâlâ flafl›yorum -
ve hep ayn› büyük, ayn› umutlu türküyü söyleyerek
sevdi¤im flehirlerle sevdi¤im kad›nlardan boyuna
uzaklafl›yorum
ve hasretlerini etimin içinde iflleyen bir yara gibi tafl›yorum
ve bir yerlere yaklafl›yorum, bir yerlere yaklafl›yorum.

Mart 1960, Akdeniz
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MÜSL‹M ÇEL‹K
(1952)

DA⁄LAR VE SABAHATT‹N

Ya¤murlar ya¤ar lirik bir ayd›nl›¤a
Yarin uza¤›n› pek düflünmezdim
En güzeli, çoban y›ld›z› karfl›ma ç›karken
Yeryüzü üzerine yüre¤imi serdim

Ey gece ›rma¤a ac›m› f›s›lda
Esenlik da¤›ts›n da yel
Ard›nda kalaçiçe¤i ve Günefl-li gölge

Bir teselli versin bana da¤lar
Gölgeli yamaçlar, yalç›n kayalar
Bir tül gibi ruhum sarar
fiahinler uçan tepelerinde
Gönlümü b›raksam en dik yerinde
Ta sabaha kadar da¤larda

Birden bir dize, uykulara sürünerek
Gümüflten bir z›rha bürünerek
Bal aks›n bulutlar aras›nda
‹peksi, saran yara beziyle

_¬_tiri la la, tiri la la, la…
Ya¤mur çiseler lirik bir ayr›l›¤a
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NÂZIM H‹KMET

S‹MAVNE KADISI O⁄LU fiEYH BEDREDD‹N DESTANI

14

Ya¤mur çiseliyor,
korkarak
yavafl sesle
bir ihanet konuflmas› gibi.

Ya¤mur çiseliyor,
beyaz ve ç›plak mürted ayaklar›n›n
›slak ve karanl›k topra¤›n üstünde koflmas› gibi.

Ya¤mur çiseliyor,
Serezin esnaf çarfl›s›nda,
bir bak›rc› dükkân›n›n karfl›s›nda
Bedreddinim bir a¤aca as›l›.

Ya¤mur çiseliyor.
Gecenin geç ve y›ld›zs›z bir saatidir.
Ve ya¤murda ›slanan
yapraks›z bir dalda sallanan fleyhimin
                                       ç›r›lç›plak etidir.

Ya¤mur çiseliyor.
Serez çarfl›s› dilsiz,
Serez çarfl›s› kör.
Havada konuflmaman›n, görmemenin kahrolas› hüznü
Ve Serez çarfl›s› kapatm›fl elleriyle yüzünü.

Ya¤mur çiseliyor.
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YAfiAR M‹RAÇ
(1953)

GURBETE

gurbete kaçaca¤›m
o lâcivert ülkeye

o üzünç denizine
uzayan iskeleye

ans›z›n sormaks›z›n
neler kal›r geriye

gurbete kaçaca¤›m
o kimsesiz ülkeye

o geri dönülmeze
ba¤lanan ilk köprüye

umars›z durmaks›z›n
ac›lar tüketmeye

gurbete kaçaca¤›m
o duvaks›z tepeye

o yolunda gözyafl›
çeflmesi kuru köye

kopup yaln›zl›¤›mdan
kopup sonsuzlu¤umdan

gurbete kaçaca¤›m
gurbete tükenmeye
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NÂZIM H‹KMET

MAV‹ GÖZLÜ DEV, M‹NNACIK KADIN
VE HANIMELLER‹

O mavi gözlü bir devdi.
Minnac›k bir kad›n sevdi.
Kad›n›n hayali minnac›k bir evdi,
                       bahçesinde ebruliii
                                 han›meli
                                              açan bir ev.
Bir dev gibi seviyordu dev.
Ve elleri öyle büyük ifller için
                          haz›rlanm›flt› ki devin,
yapamazd› yap›s›n›,
                         çalamazd› kap›s›n›
bahçesinde ebruliiii
                   han›meli
                             açan evin.
O mavi gözlü bir devdi.
Minnac›k bir kad›n sevdi.
Mini minnac›kt› kad›n.
Rahata ac›kt› kad›n
            yoruldu devin büyük yolunda.
Ve elveda! deyip mavi gözlü deve,
girdi zengin bir cücenin kolunda
           bahçesinde ebruliiii
                     han›meli
                               açan eve.
fiimdi anl›yor ki mavi gözlü dev,
dev gibi sevgilere mezar bile olamaz:
bahçesinde ebruliiiii
                         han›meli
                                   açan ev..
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AR‹FE  KALENDER
(1954)

UYKUDA  SEV‹LEN  O⁄LANLAR

uyumufl
üzüm çarda¤›n›n alt›nda
belden yukar›s›  ç›plak
teninde buram buram haziran
solmam›fl yaz, taze bahar
sakal›nda gelincik kokusu

o¤ul, o¤lum de¤ilsin
sevgili,  sevgilim yasak

uyumufl
sa¤ kolunun üstünde bafl›
salk›mlar koruk daha
asmalar  flaraba meyilli
ruh beklemede bilinmez bir aflk›
sol kolu kanepeden ileride bofllu¤a

t›rnaklar› uzam›fl da
kirlenmemifl parmaklar›
kabza tutmam›fl
tabancay› aln›na do¤rultup insan›n
gözlerine bakarak
tetik çekmemifl
emir vermemifl savafllara

bahar nehirleri mi
kan deli ak›yor damarda
gö¤sünün k›llar› terden ›slak
ba¤ bostan yürüyor su
sen ya¤mur ol, sen ya¤mur ol
kayalara insin y›ld›r›m
deniz yar›ls›n
devrilsin çam

o¤ul, o¤lum de¤ilsin
sevgili, sevgilim ay›p
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uyuyor
asma dallar›nda rüzgar
oynat›yor salk›mlar›
bedeni kirlenmemifl
beklememifl genelev kap›s›nda
teni de¤memifl erkek kufllar›n
birer birer düfltü¤ü
kirli döfleklerin çarflaflar›na

ilkin kad›nlar kirlenir sonra o¤ullar
kirli kad›nlarda s›nan›r temiz açl›k
kirli kad›nlar›n kirleriyle s›nanan aflk
kirli yaln›zl›klar›n
kirli kayg›lar›yla ço¤alarak
analar batak, sevgili ç›plak
sar›ld›¤› her kad›n›
ilk sar›ld›¤› kad›n sanacak

uyuyor çarda¤›n alt›nda
belden yukar›s› ç›plak
elleri günahs›z, kollar› taze
yer de¤ifltiriyor göçmen kufllar nefesinde

o¤ul, o¤lum de¤ilsin
sevgili, sevgilim günah

uyuyor
insan etinin tad›na bakmam›fl daha
küçük dev
uyan›nca erkek olacak

baba olacak uyan›nca, koca olacak
uykusuzdur uyutmazlar
cinnet cennet ve cinayet eri
uykuda kirlenir erkekler
o¤lanlar sevilirken uykuda
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NÂZIM H‹KMET

BULUTLAR ADAM ÖLDÜRMES‹N

Analard›r adam eden adam›
ayd›nl›klard›r önümüzde gider.
Sizi de bir ana do¤urmad› m›?
Analara k›ymay›n efendiler.
         Bulutlar adam öldürmesin.

Kofluyor alt› yafl›nda bir o¤lan,
uçurtmas› geçiyor a¤açlardan,
siz de böyle koflmufltunuz bir zaman.
Çocuklara k›ymay›n efendiler.
          Bulutlar adam öldürmesin.

Gelinler aynada saç›n› tarar,
aynan›n içinde birini arar.
Elbet böyle sizi de arad›lar.
Gelinlere k›ymay›n efendiler.
          Bulutlar adam öldürmesin.

‹htiyarl›kta akl›na insan›n,
tatl› an›lar› gelmeli yaln›z.
Yaz›kt›r, ihtiyarlara k›ymay›n,
efendiler, siz de ihtiyars›n›z.
          Bulutlar adam öldürmesin.

fiubat 1955
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SAL‹H BOLAT
(1956)

ADAM

bir adam denize bak›yor kumsaldan
uzaktan görünüflü deniz fenerini and›ran
dün ordan bir y›ld›z düflmüfltü suya
onu araflt›r›yor, y›lan bal›klar›n›n ›sl›klar› aras›nda
yengeçleri ürküten kaplumba¤an›n gözlerinde
titreyerek geçen üç denizat›n›n saydaml›¤›nda
ve solu¤unda kayal›klardaki kertenkelenin.
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NÂZIM H‹KMET

YÜRÜMEK

Yürümek;
yürümeyenleri
arkanda bofl sokaklar gibi b›rakarak,
havalar› boydan boya yar›p ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanl›¤›n gözüne bakarak
                              yürümek!..
Yürümek;
dost omuzbafllar›n›
omuzlar›n›n yan›nda duyup,
kelleni orta yere
yüre¤ini yumruklar›n›n içine koyup
                               yürümek!..
Yürümek;
yolunda pusuya yatt›klar›n›,
arkadan çelme att›klar›n›
                            bilerek
                            yürümek...
Yürümek;
yürekten
gülerekten
          yürümek...

1935
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TURGAY F‹fiEKÇ‹
(1956)

DOKUMACI KÖLEN‹N TÜRKÜSÜ

Umut tafl›mak yasak bana
Yasak bir tomurcuk gülün elinden tutmak
Yaflam›m mekik atmak tezgâhta
Ve a¤r›yan kaslarla uyanmak sabahlar›
Günefl parlar durur y›llard›r
Karfl›l›ks›z bir sevgiyle her sabah baflucumda
Günefle karfl› vücudumu
Ç›r›lç›plak verip topra¤a
Gökleri saracakm›fl›m gibi
Arzuyla kollar›m› açmak
Yasak bana.
Saçlar›m› çözemedim günefle
Aya gösterdim geceleri
Umutlar›m› okflayacak bir el bulurum diye
Spartaküs zincirlerini k›ramad› ya
                 Yine de sard› beni.

66
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NÂZIM H‹KMET

SALKIMSÖ⁄ÜT

Ak›yordu su
gösterip aynas›nda sö¤üt a¤açlar›n›.
Salk›msö¤ütler y›k›yordu suda saçlar›n›!
Yanan yal›n k›l›çlar› çarparak sö¤ütlere
kofluyordu k›z›l atl›lar güneflin batt›¤› yere!
Birden
bire kufl gibi
                 vurulmufl gibi
                                kanad›ndan
yaral› bir atl› yuvarland› at›ndan!
Ba¤›rmad›,
gidenleri geri ça¤›rmad›,
bakt› yaln›z dolu gözlerle
                  uzaklaflan atl›lar›n par›ldayan nallar›na!
Ah ne yaz›k!
             Ne yaz›k ki ona
dörtnal giden atlar›n köpüklü boynuna bir daha yatmayacak,
beyaz ordular›n ard›nda k›l›ç oynatmayacak!

Nal sesleri sönüyor perde perde,
atl›lar kayboluyor güneflin batt›¤› yerde!

Atl›lar atl›lar k›z›l atl›lar,
Atlar› rüzgâr kanatl›lar!
Atlar› rüzgâr kanat...
Atlar› rüzgâr...
Atlar›...
At...

Rüzgâr kanatl› atl›lar gibi geçti hayat!
Akar suyun sesi dindi.
Gölgeler gölgelendi
                     renkler silindi.
Siyah örtüler indi
                    mavi gözlerine,
sarkt› salk›msö¤ütler
                        sar› saçlar›n›n
                                          üzerine!
A¤lama salk›msö¤üt,
                            a¤lama,
Kara suyun aynas›nda el ba¤lama!
                                                 el ba¤lama!
                                                            a¤lama!
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YAVUZ ÖZDEM
(1956)

YERDEN SABIR D‹LE
D‹L UMAR ÇÜNKÜ

Karanl›¤›n içinde ve içinden
Ac›s›n› yaflas›n diye
Dil verir herkes birbirine
insana bir dil üzünce bir

Karanl›kta yaln›z kalan hayvan
gibidir Kör Nafiz. Dili d›flar›da

Kendi içinde ve içinden 
iki can yükü tafl›s›n diye
S›rt verir herkes birbirine
Kambura bir s›rt duvara bir

Karanl›kta yaln›z kalan kim
Kambur de¤il. O dil evcil

Sabr›n içinde ve içinden
Suskunluklar› yürüsün diye
Ses verir herkes birbirine
Geçmifle bir ses kad›na bir

Karanl›kta yaln›z kalan
Dili karn›na akm›fl kad›nd›r
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NÂZIM H‹KMET

B‹R GENÇ ADAMA…   HAK‹M HERAKL‹TE…
YILDIZLARA VE AfiKA DA‹R

I

fiehir
         uzakta.
Genç adam
                   ayakta.
Ak›yor flehirden geçen nehir
genç adam›n ayaklar› dibinden.
Genç adam
          piposunu ç›kar›yor cebinden,
                                                aran›yor kibriti.

Bak›yor akar suya
          düflünüyor Heraklit'i,
düflünüyor büyük hakim Heraklit'i genç adam…
Kim bilir belki böyle bir akflam,
böyle bir akflam,

              Heraklit aln›n›
                           yeflil gözlü zeytinliklerde akan
                                                           suya e¤di
                                                              ve dedi:
                           “-Her fley de¤iflip akmada,
                                   bu hal beni hayran b›rakmada…”

Heraklit, Heraklit;  ne ak›flt›r bu!.
ne ak›flt›r ki bu, dalgalar›nda
                          da¤l›d›r aln› en mukaddes putun
                          k›zg›n demir damgas›yla sukutun.
Gebedir her sukut bir yükselifle.
Ne mümkün karfl› koymak
                          bu köpürmüfl gelifle..
Heraklit, Heraklit!.
       akar suya kabil mi vurmak kilit?

fiehir
       uzakta.
Genç adam
                ayakta.
Ak›yor flehirden geçen nehir
genç adam›n ayaklar› dibinden
Genç adam
      kibritini ç›kar›yor cebinden
                                 yak›yor piposunu.
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BERR‹N TAfi
(1957)

ZAKKUM

Yürüyorum

kent uyan›yor
yavafl yavafl dökülüyor
s›rr› kald›r›m tafllar›n›n

kent uyan›yor

yürüyorum
yürüyorum
yal›nayak
yürüyorum
rüzgarlarda
kanatarak
saçlar›m›

yürüyorum
ac›t›yor gözlerimi
her ad›mda
oluk oluk kanayan
insan
köpükler saçan a¤›z
salya sümük
k›vranan ten
irin ve sidik kokusu
insanl›¤›n çöp tenekesi
kurt kapan›
ayaza kesmifl
ç›rp›nan sokaklar
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yürüyorum

köpek bal›klar›
ya¤mal›yor
k›y›lar›m›

kanatlar›m
k›r›k

k›r›k
bir sabah
tazeli¤inde
incinmifl
an›lar›m

her flair
serçe kanatlar›yla
tutunamazs›n
yaflama
zakkumunu
yarana bat›r

tutufltursun
ça¤lar öncesinden
kucaklad›¤›n
sanc›y›

savrulsun küllerin
kokuflmufl
bir yüzy›l›n
sabah alacas›na
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NÂZIM H‹KMET

NERDEN GEL‹P NEREYE G‹D‹YORUZ?

Bafllang›ç

Do¤rultup belimizi kalkt›¤›m›zdan beri iki ayak üstüne,
kolumuzu uzunlaflt›rd›¤›m›zdan beri bir lobut boyu
                                                                ve tafl› yonttu¤umuzdan
beri
y›kan da, yaratan da biziz,
y›kan da yaratan da biziz bu güzelim, bu yaflanas› dünyada.

Arkam›zda kalan yollarda ayak izlerimiz kanl›,
arkam›zda kalan yollarda ulu uyumlar› akl›m›z›n, ellerimizin,
yüre¤imizin,
toprakta, taflta, tunçta, tuvalde, çelikte ve p›lastikte.

Kanl› ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran?
Bir cehennem ç›kmaz›nda m› sona erecek önümüzdeki
yollar?

1
Çocuklar›n avuçlar›nda günlerimiz s›ra bekler,
günlerimiz tohumlard›r avuçlar›nda çocuklar›n,
çocuklar›n avuçlar›nda yeflerecekler.

Çocuklar ölebilir yar›n,
hem de ne s›tmadan, ne kuflpalaz›ndan,
düflerek de de¤il kuyulara filân;
çocuklar ölebilir yar›n,
çocuklar sakall› askerler gibi ölebilir yar›n,
çocuklar ölebilir yar›n atom bulutlar›n›n ›fl›¤›nda
arkalar›nda bir avuç kül bile de¤il,
arkalar›nda gölgelerinden baflka bir fley b›rakmadan.
Negatif resimcikler bofllu¤un karanl›¤›nda,
K›rematoryum, k›rematoryum, k›rematoryum.
Bir deniz görüyorum
                     ölü bal›klarla örtülü bir deniz.
Negatif resimcikler bofllu¤un karanl›¤›nda,
yaflanmam›fl günlerimiz
                           çocuklar›n avuçlar›yla birlikte yok olan.
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2

Bir flehir vard›.
Yeller eser yerinde.
Befl flehir vard›.
Yeller eser yerinde.
Yüz flehir vard›.
Yeller eser yerinde.
Yok olan flehirlere fliirler yaz›lmayacak,
flair kalmayacak ki.

Pencerende bir sokak bulvarl›.
Odan s›cak.
Ak yast›kta üzüm karas› saçlar.
Adamlar paltolu, a¤açlar karl›.
Penceren kalmayacak,
ne bulvarl› sokak,
ne ak yast›kta üzüm karas› saçlar,
ne paltolu adamlar, ne karl› a¤açlar.
Ölülere a¤lanmayacak,
ölülere a¤layacak gözler kalmayacak ki.
Eller kalmayacak.
Negatif resimcikler dallar›n alt›ndaki
                  yok olmufl olan dallar›n alt›ndaki.
Yok olmufl olan dallar›n üstünden
                                        o bulutlard›r geçen.
Güneye götürmeyin beni,
ölmek istemiyorum...
Ölmek istemiyorum,
Kuzeye götürmeyin beni...
Bat›ya götürmeyin beni,
ölmek istemiyorum...
Ölmek istemiyorum,
Do¤uya götürmeyin beni...
B›rakmay›n beni burda,
götürün bir yerlere.
Ölmek istemiyorum,
ölmek istemiyorum.
O bulutlard›r geçen
                yok olmufl olan dallar›n üstünden.
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Tahta, beton, teneke, toprak, saman damlar›m›zla iki
milyardan art›¤›z,
kad›n, erkek, çoluk çocuk.
Ekmek hepimize yetmiyor,
kitap da yetmiyor,
                   ama keder
                           diledi¤in kadar,
                   yorgunluk da göz alabildi¤ine.
Hürriyet hepimize yetmiyor.
Hürriyet hepimize yetebilir
ve sevda kederi,
                       hastal›k kederi,
                                            ayr›l›k kederi,
kocalmak kederinden
gayr›s› aflmayabilir efli¤imizi.
Kitap hepimize yetebilir.
Ormanlar›nki kadar uzun olabilir ömrümüz.
Yeter ki b›rakmayal›m, yaflanmam›fl günlerimiz yok olmas›n
çocuklar›n
         avuçlar›yla birlikte,
bofllu¤un karanl›¤›na ç›kmas›n negatif resimcikler,
yeter ki ekmek ve hürriyet yolunda dövüflebilmek için
yaflayabilelim.

Ça¤›r›

Tanr› ellerimizdir,
Tanr› yüre¤imiz, akl›m›z,
her yerde var olan Tanr›,
           toprakta, taflta, tunçta, tuvalde, çelikte ve p›lastikte
ve bestecisi say›larda ve sat›rlarda ulu uyumlar›n.

‹nsanlar sizi ça¤›r›yorum :
kitaplar, a¤açlar ve bal›klar için,
bu¤day tanesi, pirinç tanesi ve güneflli sokaklar için,
üzüm karas›, saman sar›s› saçlar ve çocuklar için.

Çocuklar›n avuçlar›nda günlerimiz s›ra bekler,
günlerimiz tohumlard›r avuçlar›nda çocuklar›n,
çocuklar›n avuçlar›nda yeflerecekler.

22.11.1962
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HAL‹L ‹BRAH‹M ÖZCAN
(1957)

ÇATILARA ALKIfi

Ne zaman ince boynumu uzatmaz narin bir hançere
Üstümde izleri kal›yor özgür bir suyun

Ustas› de¤ilim ki nerden bileyim
Uykular›n çat›s› da sevdi¤in kad›nlara benzermifl
Dile göre de¤iflen
Dile göre de¤iflen dedim
Üstüme örtülecek kefenler sak›z rengindeyken söyledim

Saçaklar›na bakt›m da akl›ma geldi
E¤er içten bakmazsan onlara
Küserlermifl insana
Bozk›rda öksüz kalm›fl hanlar›n pencereleri gibi
Çok uzaklara soldururlarm›fl çiçeklerini

Gece çat›lardan konuflurken kendimle
Sesimi att›m da dövüfltü¤üm sokaklara
O suyu al›nm›fl yolcuklara nazire
Saçlar›m› a¤artt› zalimli¤iniz

Girildikçe içinde kaybolunan her aflkta
Hangi sokak karfl›m›za ç›karsa ç›ks›n sonu ölümdür

Oysa bir yaz günü gibi uzundu zaman
Huyunu ö¤rendi¤imiz suyun
sevdi¤i kadar bo¤du¤unu da
ö¤rendi¤imizde k›fl gelmiflti çoktan

üstümde as›rl›k k›l›çlar sallan›yor
savaflta ve bar›flta ayn› flark›y› söyleyebilen insan
uykulu ve güneflli bir günde de seviflebilmeliymifl
ama ben bir öpülüflle de
kaybolup gidiyorum
göllerin içinde saklanan nilüferlere
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NÂZIM H‹KMET

GÖZLER‹N

Gözlerin gözlerin gözlerin,
ister hapisaneme, ister hastaneme gel,
gözlerin gözlerin gözlerin hep güneflte,
flu May›s ay› sonlar›nda öyledir iflte
Antalya taraf›nda ekinler seher vakti.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
kaç defa karfl›mda a¤lad›lar
                             ç›r›lç›plak kald› gözlerin
alt› ayl›k çocuk gözleri gibi kocaman ve ç›r›lç›plak,
fakat bir gün bile güneflsiz kalmad›lar.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
gözlerin bir mahmurlaflmayagörsün
sevinçli bahtiyar
                   alabildi¤ine ak›ll› ve mükemmel
dillere destan bir fleyler olur dünyaya sevdas› insan›n.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
sonbaharda öyledir iflte kestanelikleri Bursa'n›n
ve yaz ya¤murundan sonra yapraklar
ve her mevsim ve her saat ‹stanbul.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
gün gelecek gülüm, gün gelecek,
kardefl insanlar birbirine
senin gözlerinle bakacaklar gülüm,
                       senin gözlerinle bakacaklar

1956
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MUZAFFER KALE
(1957)

S‹TEM

Sustu art›k nar a¤ac›
her akl›na geleni söylemiyor,
eksik kald› günefl fal›,
çiftçiler
çocuklar
ve yeni seviflmeye bafllayanlar için.

Masada aç›k b›rak›lm›fl kitap,
pencerede camdan yüzü sabah›n,
bugün
akflam
hiç
olmayacak.

Bugün akflam
hiç olmayacak.
Bugün akflam hiç olmayacak.
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NÂZIM H‹KMET

PORTAT‹F KARYOLA

Bu onun karyolas›,
portatif bir karyola.
O her sabah

buradan ç›kard› yola.
Ve her akflam
burada çözerdi ›slak ayakkablar›n›.

Karyolan›n bafl ucunda kitaplar…
Aç›yorum

birer birer
kitaplar›n›.

Sat›rlar›n
üzerinde

ellerinin izi var.
Pencerenin içindeki
bu beyaz difl f›rças›, bu bembeyaz sabun

onun…
Elsiz kollar› gö¤sünde
yat›yor karyolan›n üstünde
lâcivert gemici fanilâs›…

Bu onun karyolas›
portatif bir karyola.
Duvarda kül rengi bayraml›k kasketi
Yerde bir üçüncü mevki tren bileti…

1932
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A.ERTAN MISIRLI
(1958)

NAZIM'a MEKTUP

Gençli¤imin hat›ra defteri
seni geç sevdim ben
konuflurken ses oldun
yazarken çizgi

hat›rlamak bir kufl
unutmak gökyüzü
bir ayr›l›k sahnesi yüzüm
“kederlendirmiyor beni art›k
hat›ralar›n daveti…”

bir de
aram›zda olmayanlar var Naz›m Usta
uzaklar› anlatan gemici flark›lar› gibi
eski bir masalda beklerler bizi,
ne zaman a¤layacak olsam
usulca yere düfler beyaz at›m
odam dalg›nl›¤›n sessiz rengi

biliyorum
hiçbir yerdeler flimdi
masaldan düflen çocuk yüzleri gibi
dokunsam
ölüm o kadar hafif
baksam
da¤›l›r usul usul sonsuzluk
uyansam
yüzümdedir gölgeleri
uzaktan el sallamaktalar sanki…
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NÂZIM H‹KMET

YAfiAMAK KAS‹DELER‹ I

Da¤›ld› birdenbire
                       aln›na düflen saçlar.
Birdenbire toprakta bir fleyler k›m›ldad›.
Bir fleyler konufluyor
                         karanl›kta a¤açlar.
Ç›plak kollar›n üflüyecek.

Uzaklarda
             göremedi¤imiz bir yerde
                                             ay do¤uyor demek.
O daha yapraklardan inip
                            senin omuzunu ayd›nlatarak
                                                            gelmedi bize kadar.

Rüzgâr ç›kar ay do¤arken.
A¤açlar konufluyor.
Kollar›n üflüyecek.

Yukardan
karanl›kta kaybolan dallardan
                                  bir fley düfltü aya¤›m›n dibine.
Sokuldun bana.
Ç›plak derin elimin alt›nda tüylü bir yemifl kabu¤u gibi,
Ne bir yürek türküsü, ne “akl› selim”,
a¤açlar›n, kufllar›n, böceklerin önünde,
kar›m›n eti üstünde
                düflünüyor elim.
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Bu gece elimin
                    okuyup yazmas› yok
Ne sevgisiz, ne sevgili...
Su bafl›nda bir pars›n dili
                           bir asma yapra¤›
                                    bir kurt pençesi gibi o.
K›m›ldamak, nefes almak, yemek, içmek.
Topra¤› alt›nda çatlayan bir çekirdek
                                                 gibi elim.
Ne bir yürek türküsü, ne “akl› selim”,
ne sevgisiz, ne sevgili.
Kar›m›n eti üstünde düflünen :
                                         ilk insan›n eli.
Toprakta suyu bulan bir kök gibi o
                                                diyor ki bana :
“Yemek, içmek, so¤uk, s›cak, kavga, koku,
                                                          renk,
ölmek için yaflamak de¤il,
yaflamak için ölmek…”

Ve flimdi ben
yüzümde dolafl›rken difli k›rm›z› saçlar,
toprakta bir fleyler k›m›ldan›r,
bir fleyler konuflurken karanl›kta a¤açlar
ve uzaklarda
                görmedi¤imiz bir yerde ay do¤arken,
elim, kar›m›n eti üstünde,
a¤açlar›n, kufllar›n, böceklerin önünde,
yaflamak denen fleyin,
su bafl›ndaki pars›n, çatl›yan çekirde¤in,
                                        ilk insan›n hakk›n› istiyorum.

1937
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O⁄UZ ÖZDEM
(1959)

UZAK

1
dünyay› çekmiflti
gözlerinin penceresine
o hep bakard›

o hep bakard›
tanr›s›n› yitirmifl gök bofltu
topuktafl› satan çocuk üflüyordu
köpek havlamalar›na ya¤›yordu kar
saçaklatlar› titriyordu

uzundu yol öyküleri
ve sanki zaman büyüyen bir ayd›
terk ederdi kendini
bir m›sra_› bercesteden

o hep bakard›
uçuflurdu günefl kufllar›
suya att›¤› günden beri
son sö¤üt dal›n›
de¤direrek bir çocu¤un
düflsel aln›na

son flans›m›zd› oysa rüyaya yatmak
vecd içinde bir ma¤arada
perçemli savunuyordu rüzgarlar›n› ölüm
yürekten geçen bir bak›flt› tafl
ben uzaktayd›m uza¤›n kalbinde
demir erirken s›cakt› sonra so¤uk
ey gözcüsü do¤an›n; ayn› fleydi flimflekle çiçek
taflarken gönül ›rma¤› gövdesinde anlam›n

o hep bakard›
annemdi gö¤sümün üçüncü dili
ve derdi ki
oyun kuflu ol oyunlarda
uç ama uzak diye bir yer yoktur asl›nda
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NÂZIM H‹KMET

TARANTA-BABU'YA BEfi‹NC‹ MEKTUP

Görmek
       iflitmek
              duymak
                      düflünmek
                              ve konuflmak
koflmak alabildi¤ine
bafl› dolu
      bafl› bofl
kofl-
     -mak...
Hehehey TARANTA - BABU
                                             hehehey
yaflamak ne güzel fley
                         anas›n› satt›¤›m›n
                                        yaflamak ne güzel fley..
Düflün beni
kollar›m, senin üç çocuk do¤urmufl
                                    genifl kalçalar›ndayken…
Düflün s›cak…
Düflün kara bir tafla damlayan
                                ç›r›lç›plak
                                               bir su sesini...
‹stedi¤in yemiflin
                  rengini, etini, ad›n› düflün...
Gözdeki tad›n› düflün
k›pk›rm›z› güneflin
                     yemyeflil otun
                             ve koskocaman
                                masmavi bir çiçek gibi açan
                                                            ay ›fl›¤›n›n…
Düflün TARANTA - BABU!
‹nsano¤lunun yüre¤i
                                kafas›
                                        kolu
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yedi kat yerin alt›ndan
                           çekip ç›kar›p
öyle atefl gözlü çelik allahlar yaratm›fl ki
kara topra¤› bir yumrukta serebilir,
y›lda bir veren nar
                        bin verebilir.
Ve dünya öyle büyük,
öyle güzel
       öyle sonsuz ki deniz k›y›lar›
her gece hepimiz
       yan yana uzan›p yald›zl› kumlara
y›ld›zl› sular›n
           türküsünü dinleyebiliriz..

Yaflamak ne güzel fley
                 TARANTA - BABU
                                  yaflamak ne güzel fley…
Anlayarak bir usta kitap gibi
bir sevda flark›s› gibi duyup
bir çocuk gibi flaflarak
                          YAfiAMAK…
Yaflamak :
birer birer
             ve hep beraber
                           ipekli bir kumafl dokur gibi...
Hep bir a¤›zdan
              sevinçli bir destan
                                     okur gibi
                                            YAfiAMAK..

……….
………….

YAfiAMAK..
Ne acayip ifltir ki
       bu ne mene gidifltir ki TARANTA - BABU
bugün bu
"bu inan›lm›yacak kadar güzel"
bu anlat›lam›yacak kadar sevinçli fley :
böyle zor
bu kadar
            dar
böyle kanl›
            bu denli kepaze...
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MUSTAFA KÖZ
(1959)

YALNIZLIK

Suskunluk, Simav'da ölüm yaln›zl›ktan
saat kulesi, subay gazinosu, bulu¤ tomuru
Kepsut'ta teskereci bir er
aile resimleri yapan bir akademili
geceleri albay›n k›z›yla yat›yor
sabahlar› devletin âli bekas›
düflünüyor bazen, nerede yan›ld›¤›n›
çünkü düflünür insan, ölüme yak›n
ölümü gören hayvanlar gibi.

Diyor ki ne ölüm ne yaln›zl›k
“insand›r ac›s›n› alan insan›n”
iflte Do¤u, iflte su, iflte zulüm
(y›lanlar› kemer diye kuflanan kad›nlar
  geçerler o zulümler ars›ndan
  alt› çizilmifl cümleler gibi
  aç›k unutulmufl bir kitapta)
oysa kaç ömrü varsa yaflamal› insan
ama gedik ama fazla ama dâr
iflte, yine bafllad› o eksik hayat
yani bir k›rg›nl›¤› bir soyka gibi
ters yüz eden o nemrut hat›ra
o kuru k›zlar›n d›flarl›kl› hüznü
bilinmez insan›n nerede yan›ld›¤›
ve nerede bir gölgeyi
kardefl bilece¤i o yaln›zl›ktan.
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NÂZIM H‹KMET

P‹RAYE ‹Ç‹N YAZILMIfi : SAAT 21-22 fi‹‹RLER‹
24 EYLÜL 1945

En güzel deniz :
                        henüz gidilmemifl olan›d›r.
En güzel çocuk :
                        henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz :
                        henüz yaflamad›klar›m›z.
Ve sana söylemek istedi¤im en güzel söz :
                        henüz söylememifl oldu¤um sözdür.
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MUSTAFA Z‹YALAN
(1959)

ÇIKSIN ARTIK KANATLARIN

-p. yeflilo¤lu'na-

ben de onun kanatlar›d›r diyeyim odur diyeyim denizleri
köpürten

re manta
odur bulutlardan baflka kanatl›lar kara ejderler çizen
oolong
odur uçuflu gökleri döllenmifl bir yumurta gibi bölen
cini vrubel'in
odur da¤lardan bay›rlardan düzlüklerden gelmifl
kimsenin kimseye gösteremeyece¤i alamayaca¤›
satamayaca¤›
›l›k odalar›n duvarlar›na asamayaca¤›
izler izlekler yollar yolaklar çizen
ars povera
odur diyeyim yakan odur serinleten
tsunami kamikaze scirocco
ikarus odur diyeyim mongolfier odur wright-

bak iflte ç›km›fl bile kanatlar›n90
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NÂZIM H‹KMET

P‹RAYE ‹Ç‹N YAZILMIfi SAAT 21 fi‹‹RLER‹
30 EYLÜL 1945

Seni düflünmek güzel fley
                                   ümitli fley
dünyan›n en güzel sesinden en güzel flark›y› dinlemek gibi
bir fley.
Fakat art›k ümit yetmiyor bana,
ben art›k flark› dinlemek de¤il
                             flark› söylemek istiyorum...
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OGÜN HAKAN
(1961)

-DE K‹-

1
Ya¤murda sigara içen iflçiler
Çad›r› kurdu¤unda  fabrikan›n önüne
De ki Ankara asfalt›nda tanklar›n önünde
Ve üstünde ve içinde
Askerleri yorgun ve eskimifl elleriyle
Kucaklad›¤›nda yoksul ve temiz

Rütbesi omzunda parlayan komutan
Atefl! dese
Kim teti¤e basar
Ve kim
Aniden tank›n paletleri önünde
K›rm›z› eflarpl›  iflçi kad›n›
Ezip de geçer
Soru bu!

Ya¤murda parmaklar› aras›na s›k›flm›fl
Islak
Ve rutubet kokan tütünü
Bir çocu¤u sak›n›r  gibi saklayan
‹flçi
Rütbesi omzunda parlayan komutana
Dur! dese
Dur!
Karfl›nda gördü¤ün bu ›slak
Ve elleri hünerli kalabal›k
Gecekondularda yaflar
Ve çamurlu yollardan iner her sabah
fiu yolunu kesti¤in asfalta
Dur!

Ankara asfalt›nda külliyen tulumlar içinde
Tepeden t›rna¤a heyecan
Ve gözleri makineli tüfek yuvas›ndan bakar gibi
De ki  seksen bin kifli
Kad›n,erkek
Aç›l›n !
Dese
Aç›n yolunu s›n›f›n!
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-2-

Kalabal›k ikiye ayr›l›nca tam ortas›ndan asfalt›n
C›l›z ve biraz kamburu ç›km›fl
Saçlar› k›r
B›y›klar› tütün sar›s›
Çatlak dudaklar›nda bir tutam gülümseme
Cavit usta
Vardiyaya yetiflecek gibi h›zl› ad›mlarla
Tank›n önüne geldi
Durdu!
Bafl›n› yukar› kald›r›p komutana bakt›
Sonra h›zla
Tuzladan Hamit ve Seyfi
Ki deri iflçisiydi
Tutup kollar›ndan tank›n üzerine
Ç›kard›klar›nda Cavit'i
Tekstilci kad›nlarla bafllad›
Büyük alk›fl seli

Saat sabah›n sekizi
Asfaltta
Ya¤murun sesi
Sigara duman›
Komutan telsizi dinledi
Gözlerini Cavit ustan›n gözlerine dikti
Cavit usta homurdanan kalabal›¤a
Elini kald›r›p
Susun! dedi
Ankara asfalt› sustu!
Komutan, sesi k›s›k telsize e¤ildi
Gözleri Cavitte
Cavit tank›n üstünde
Kar›s› orda Cavit'in kalabal›¤›n aras›nda
Fabrika önlü¤ü üstünde
Komutan sert bir sesle
Bafl üstüne! dedi
Telsizi beline yerlefltirdi
Tabancan›n k›l›f›n› kapad›

Ya¤murun sesi yank›lan›yordu tank›n kaportas›nda
Damla
S›çray›p ayaklar› üzerine düflüyordu Nimetin
Nimet
En önündeydi kalabal›¤›n
Ve sar› saçlar› örgülüydü
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Cavit usta sen misin ?
Dedi komutan kafllar›n› çat›p
Kamburunu diklefltirdi Cavit
Aln› gerildi
Kasketini eliyle düzeltti
Evet, dedi
Evet!
Ben Cavit Usta
Metal iflçisi

Elini uzatt›
Hay›rl› olsun!
Dedi komutan
Cavit
Elini uzatt› komutana
Kalabal›k yoktu orda kimse yoktu
Ses yoktu
Ya¤mur yoktu
Kelebek uçsa duyulurdu
Limandan gemi zinciri boflald›
Tank›n üstüne z›playan Nimet
Megafonu uzatt›
Cavit usta yutkundu
Megafon önce u¤uldad›
Gözleri merakl› kalabal›¤›n üstüne e¤ildi
Sonra o c›l›z bedenden
Seksenbin iflçilik ses duyuldu
Gözümüz ayd›n!
Yurtsever Cephe Hükümeti
Kurulmufltur!
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NÂZIM H‹KMET

KIfiLIK SARAY

K›fll›k Saray'da Kerenski.
Smolni'de Sovyetler ve Lenin,
sokakta o n l a r .
O n l a r biliyorlar ki, O :
"- Dün erkendi, yar›n geç,
    Vakit tamam bugün," dedi.
O n l a r : "- Anlad›k, bildik," - dediler.
Ve hiçbir zaman
bildiklerini bu kadar müthifl ve mükemmel bilmediler...
‹flte : cepheden dönen süngüleri,
kamyonlar›, mitralyözleriyle,
hasretleri, ümitleri, mukaddes ifltihalar›,
rüzgârda kar›n üstünde savrulan sözleriyle
                                  o n l a r yürüyorlar k›fll›k saraya...
Putilovski Zavot'tan Bolflevik Kitof :
"- Bugün büyük bir gündür, yoldafllar, - diyor, - büyük bir
gündür.
    Ve ihtar ederim ki çapul yapmak isteyenlere
    art›k K›fll›k Saray ve bütün Rusya iflçinin ve köylünündür."

Tesviyeci Topal Sergey :
"- Hey gidi dünya, - diyor - hey,
    ben 905'te on yafl›mda geçtim bu yoldan :
    en önde iri, mazlum gözlü azize tasvirleri,
    yalnayak çocuklar, kocakar›lar
                                  ve uzun saçl› papaz Gapon...
    Karfl›da, k›rm›z› pencerede, bütün Ruslar›n çar›
                                                      sapsar› bak›yordu bize.
    Kad›nlar a¤laflarak topra¤a diz çöktüler.
    Ben kald›rm›flt›m ki elimi istavroz ç›karmak için
    birdenbire dörtnala Kazaklar geldi karfl›m›za.
    Kazaklar flahlanm›fl bir at ve simsiyah bir kalpakt›lar.
    Biz çocuklar ba¤r›flarak serçe kufllar› gibi düfltük.
    Bir at nal› ezdi benim dizkapa¤›m›..."
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Ve Topal Sergey baca¤›n› sürüyerek
                                              yürüyor o n l a r l a K›fll›k
Saray'a...
Rüzgârd›r
kard›r
ve insanlard›r hâkim olan manzaraya.

Lehistan cephesinden gelen köylü ‹van Petroviç'in gözleri
                                                        karanl›kta kedi gözleri
gibi görüyor :
"- Ehhh, Matuflka, - diyor, -
    yeflil bafll› ördek gibi topra¤› att›k çantaya..."

Sütunlar›n arkas›ndan atefl açt› K›fll›k Saray,
atefl açt› yüzü güzel Yunkersler
                                  ve fliflman orospular.
Tesviyeci Topal Sergey :
"- Hey gidi dünya, - dedi, - hey,
    Kerenski kalm›fl kimlere..."
Ve topal baca¤›n›n üstünden
                                          düfltü yere...

Köylü ‹van Petroviç,
ya¤l›, semiz topra¤› avucunun içinde görüp
ve k›rm›z› sakal›na tükürüp
                      bir Ukrayna flark›s› gibi iflletiyor mitralyözü...

Gecenin ortas›nda k›rm›z› tu¤ladan K›fll›k Saray
ve limanda üç bacal› Avrora...
Bolflevik Kitof hayk›rd› yoldafllara :
"- Yoldafllar, - dedi, -
                        tarih
                        yani iflçi ve köylü s›n›flar›,
                        yani k›z›l asker,
               yani, bir meflale yak›yoruz, - dedi, -
                        hücuma kalk›yoruz, - dedi...

Ve Neva nehrinde buzlar k›zar›rken
o n l a r  bir çocuk gibi ifltihal›
                                    ve rüzgâr gibi cesur,
K›fll›k Saray'a girdiler.
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Demir, kömür ve fleker,
                        ve k›rm›z› bak›r,
                        ve mensucat,
ve sevda ve zülum ve hayat,
ve bilcümle sanayi kollar›n›n,
ve küçük ve büyük ve Beyaz Rusya ve Kafkasya, Sibirya ve
Türkistan,
                                                                    ve kederli Volga
yollar›n›n
                                                                    ve flehirlerin baht›
                                                                    bir flafak vakti de¤iflmifl
oldu.
Bir flafak vakti karanl›¤›n kenar›ndan
karl› çizmelerini o n l a r
                          mermer merdivenlere bast›klar› zaman...

1939 ‹stanbul Tevkifanesi
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ZEYNEP UZUNBAY
(1961)

KAPTAN DEN‹Z‹ BE⁄ENM‹YOR

gölge mi çocuk mu?
durdu, ya¤mur bakt› tad›na
para de¤il, çöp hiç
gözlerini kapat›nca
baflkaflehir uzak
ne markas› ne dili
öyleyse vatan› da
hiç, nerdeyse hiç
dinmiyor ki silsin
dünya son gün gibi

bir tahtas› daha k›r›ld› gö¤ün
sar› bez tiner torbas›
b›rakt› çarps›n flehre
sanki bunu hiç bilmemifl
sanki bunu yeni ö¤renmifl
gölge mi, çocuk mu
k›m›ld›yor, bu ne?
Islak kurflunlara açm›fl gö¤sünü

dalgalar f›rt›na
dürtüklüyor sönmüfl da¤›
flimdi, iflte flu gördü¤ün
bulut sürünüyor yollarda
kurt, ren geyi¤i, tilki
dönüyorum ki…

gözünü kapatma!
gözünü kapatma!
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NÂZIM H‹KMET

HÂLÂ SERV‹LERDE A⁄LIYORLAR MI?

Bir inilti duydum serviliklerde
Dedim : Burada da a¤layan var m›?
Yoksa tek bafl›na bu kuytu yerde,
Eski bir sevgiyi anan rüzgâr m›?

Gözlere inerken siyah örtüler,
Umard›m ki art›k ölenler güler,
Yoksa hayat›nda sevmifl ölüler,
Hâlâ servilerde a¤l›yorlar m›?

[Yay›mlanan ilk fliiri]
Yeni Mecmua,
3. 10. 1918 /  ‹nci, 1.9.1919
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OSMAN ÇAKMAÇI
(1965)

BUHARLAfiAN RUH

III

Me¤er abajurdur tafl›rlar bafllar›n›
e¤reti k›r›k masan›n bir baca¤›

Ç›¤l›¤›m›n uçufltu¤u yere kadar var›m
sessiz filmler gibi karar›r
kapan›r›m karanl›k bir yaz›yla
d›fltan içe do¤ru sarkar kollar›m

Kim gösterebilir bana denizin tersine akmad›¤›n›
bafl afla¤› sarkmad›¤›n› a¤açlar›n
-O zaman bir mavilik olarak ba¤›fllan›rd› bize dünya!

Vaktinden önce geçmifl kad›nlarda
karfl›ma ç›k›yor annem

-Yaln›zl›k hacim tutmaz bu dünyada!

ki derinden kalk›flan a¤r› gibi
döker yaralar›n›
a¤açlar
a¤açlar dünyan›n karfl›l›ks›z ç›¤l›klar›

Beni b›rak›n gömeyim yüzümü ellerime
ama hangi yüzümü ama hangi ellerime

Esasa iliflkin bilgiler:
Hiçbir biçim anlam›n› dolduramaz
dolay›s›yla bofltur

Hiçbir köprü karfl›ya geçirmez ayr›ca
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NÂZIM H‹KMET

FERYÂD-I VATAN

Sisli bir sabaht› henüz
Etraf› bürümüfltü bir duman
Uzaktan geldi bir ses ah aman aman!
Sen bu feryâd-› vatan› dinle iflit
Dinle de vicdan›na öyle hükmet
Vatan›n parçalanm›fl ba¤r›
Bekliyor senden ümit.

20 Haziran 1329 [3 Temmuz 1913]
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CENG‹Z  KILÇER
(1966)

KIZIL KU⁄ULAR GECES‹

arif damar yoldafl›ma 82. yafl› için

atlar›m›z›n yelelerini dü¤ümleyip
ay sulardan silinmeden
kalk›p bir erken ortaça¤ evindeki
befli¤in b›rakt›¤› izlerden
k›z›l ku¤ular gecesine gidelim

k›z›l ku¤ular gecesine gidelim
bilirsiniz biraz da bozk›rd›r bir at› biçimleyen
ama sonsuz biçimleyen

k›z›l ku¤ular gecesine gidelim
geçip nehirlerin gümüfl yata¤›ndan
ey! gece nedir? kana methiyeden baflka
ey! gece nedir diyelim

k›z›l ku¤ular gecesine gidelim
flu kadar siyah beyaz resimlerden
biraz kederli, biraz flaflk›n kaputsuz ve postals›z
kan ya¤ard› diyorum durmadan kan üstümüze
flu kadar gönülsüz ve kur'as›z kanl› teskerelerden

k›z›l ku¤ular gecesine gidelim
kals›n mostral›klar, saat kuleleri, oteller, teslisçiler
flu kadar flehrin diyorum
flu kadar flehrin k›r›k aynas›ndan
bir kuflun içindeki da¤ devrilmeden

onursal çingene unvan› gö¤sümüzde
elimizde çiçeklerle -vekaleten
mezarl›k ziyaretinden dönelim
**flefik, reflat, flevki ve daha niceleri
bilirsiniz biraz da an›lard›r bir hayat› biçimleyen
ama sonsuz biçimleyen

ay sulardan silinmeden

k›z›l ku¤ular gecesine gidelim
ölü gelinlerden
kanl› dü¤ün ikindilerinden
meleklerden
ve iblislerden
ve so¤uktan
ve tipiden
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k›z›l ku¤ular gecesiydi
“çok uzak bir yüzy›lda bir tek gün yüzy›llarca sürmüfltü”
diyelim

ey kadim ve unutulmufl tanr›
›fl›¤›m›z kör edecek sizi
ey borsa ifllemleri
spekülatörler
homo economicus
hisse senetleri
para piyasalar›
ey kadim ve unutulmufl tanr›
söyle onlara
unutulmufl ve kadim olarak
çünkü onlar ayaks›z ata binmifllerdir
ve gölgesizdirler
çünkü karanl›k ve korkakt›r
içlerine dönük yata¤anlar›

tam üç gün güç gece kar ya¤d›
**tam üç gün güç gece kar ya¤d›
bizim de kömürümüz bitmifl, mangalda k›v›lc›m kalmam›fl
ama iki kardefl elimizi mangala uzat›yoruz.

masumiyet çocuklu¤un hakikatidir diyelim

ele güne karfl› ç›plak
da¤lara karfl›
kana karfl›
p›ht›ya karfl›
ard›m›zda ölüm
dilimizde k›ra¤›
atlar›m›z›n yelelerini dü¤ümleyip
k›z›l ku¤ular gecesine gidelim

kardefller ey kardefller “bugün esir, yar›n her fleyiz”

“çok uzak bir yüzy›lda bir tek gün yüzy›llarca sürmüfltü”
diyelim

* flefik hüsnü de¤mer, reflat fuat baraner, flevki akflit
** arif damar
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ZAFERE DA‹R

Korkunç ellerinle bast›r›p yaran›
                                        dudaklar›n› kanatarak
                                        dayan›lmakta a¤r›ya.
fiimdi ç›plak ve merhametsiz
                                        bir ç›¤l›k oldu ümid...
Ve zafer
         art›k hiçbir fleyi affetmeyecek kadar
                                                    t›rnakla sökülüp
kopar›lacakt›r...

Günler a¤›r.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
Düflman haflin
                      zalim
                               ve kurnaz.
Ölüyor çarp›flarak insanlar›m›z
- halbuki nas›l hakketmifllerdi yaflamay› -
ölüyor insanlar›m›z
                     - ne kadar çok -
sanki flark›lar ve bayraklarla
                                   bir bayram günü nümayifle ç›kt›lar
                                                                     öyle genç
                                                                            ve fütursuz...

Günler a¤›r.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
En güzel dünyalar›
                               yakt›k ellerimizle
ve gözümüzde kaybettik a¤lamay› :
bizi bir parça hazin ve dimdik b›rak›p
                                        gözyafllar›m›z gittiler
ve bundan dolay›
                       biz unuttuk ba¤›fllamay›...
Var›lacak yere
                kan içinde var›lacakt›r.
Ve zafer
          art›k hiçbir fleyi affetmeyecek kadar
                                                   t›rnakla sökülüp
                                                                   kopar›lacakt›r...

1941, Sonbahar…
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OZAN ÖZGÜR
(1966)

 KASAPLAR KONGRES‹ AÇIfi KONUfiMASI

De¤erli meslektafllar›m, muhterem jurnalistler

Adetten oldu¤u için ev sahibinin açmas› oturumu

Ve külliyen emektar› olarak mesle¤imizin

Alm›fl ve yerine getirmifl oluyorum bu onuru

Evvela iflaret ve bu vesileyle teflekkür etmek isterim ki

Fevkalade isabetli oldu

Kongre için seçilmesi memleketimizin

Malûm, yeni bin y›l›n efli¤indeyiz

Bir ad›m sonras› ikibin

Bu seçimle sönmüfl olmal› tüm ümidi

Etleri, yünleri ve hürriyetleri için karar bekleyen gafillerin

Seçimimiz: Kasapl›¤›n en kanl› cenneti!..
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GAZETE FOTO⁄RAFLARI ÜSTÜNE

3

Adnan Bey

Türküler söylendikçe Türk diliyle
Seni seviyorum gülüm, dendikçe Türk diliyle
Türk diliyle gülünüp
Türk diliyle a¤›tlar yak›ld›kça, Adnan Bey,
     ben an›laca¤›m,
     an›lacak Türk diliyle size sövüflüm.
Tarlalar›m›za girmifl de¤il sizin gibisi yaban domuzunun.
fiehrimiz görmüfl de¤il yang›n›n sizden kanl›s›n›.
Bir ad›n›z var, Adnan Bey, ad›m›za benzeyen.
Dilimiz kuruyor dilimizi konufltu¤unuz için.
Bitten, açl›ktan, s›tmadan betersiniz.
Yüz Türkiye olsa
elinizden de gelse
       yüzünü de zincire vurur
                   yüz kere satars›n›z.
Milletimin en talihsiz gecesi
ana rahmine düfltü¤ünüz gecedir.

107



bir benden bir ondan ic en son 6/15/07 11:39 AM Page 108 

C M Y CM MY CY CMY K

108

SAL‹H AYDEM‹R
(1967)

ULUKIfiLAK BEfi‹⁄‹

ilhami karakaya için

ters yüz edilen hayat›n  kalbinde
bizi bekleyen bir flimdi var m›

uluk›flla'da befl
d›fllanm›fl y›ld›zlar vaktinde s›z›yor yola
unutmad›m ellerimde ekfliyen ellerin kokusunu
üflüyebilirsin, uluk›flla'da ölüm befl...

ilk merhabada so¤uk baharlar geçiyor yüzümüzden
akflamlar›n k›fl›ndan ve mevsimlerinden
unutulur gibi de¤ildi d›flar›da ya¤an ya¤mur
ç›kabilirsin, hile yok; saatler henüz befle al›nmad›

uykuya vurur alkoldeki her piflmanl›k
ere¤li yol üstü ölümümüz bizim
pozant› dar, çifte yaln›zl›klar tafl›r

susman›n befli geçilir uluk›flla'dan
gar›ndan ve yer üstü vagonlar›ndan

toz tafl›r ayaklar›nda her çocuk
içimde herkese yetecek “ben” yok
beflinden önce uluk›flla olmal›y›m

ama fliir bu dünya...
seni    uluk›flla'dan geçerken bile k›skan›r...
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BAHR‹ HAZER

Ufuklardan ufuklara
Ordu ordu köpüklü mor dalgalar kofluyordu;
Hazer rüzgârlar›n dilini konufluyor balam,
konuflup cofluyordu!
Kim demifl “çört vazmi!”

Hazer ölü bir göle benzer!
Uçsuz bucaks›z bafl› bofl tuzlu bir sudur Hazer!
Hazerde dost gezer, e…..y!..

düflman gezer!

Dalga bir da¤d›r
kay›k bir geyik!

Dalga bir kuyu
kay›k bir kova!

Ç›k›yor kay›k
iniyor kay›k,

devrilen
bir at›n

s›rt›ndan inip,
flahlanan

bir ata
biniyor kay›k

Ve Türkmen kay›kç›
dümenin yan›na ba¤dafl kurup oturmufl.
Bafl›nda kocaman kara bir papak;
b› papak de¤il :
tüylü bir koyunu karn›ndan yar›p
                                            geçirmifl bafl›na!
Koyunun tüyleri düflmüfl kafl›na!
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Ç›k›yor kay›k
iniyor kay›k

Ve kay›kç›
“Türkmenistanl› bir Buda heykeli” gibi
dümenin yan›na ba¤dafl kurup oturmufl,
fakat, sanma ki Hazerin karfl›s›nda elpençe divan durmufl!
O bir Buda heykelinin
tafltan sükûnu gibi kendinden emin
dümenin yan›na ba¤dafl kurup oturmufl.

Bakm›yor
kay›¤a

sar›lan
sulara!

Bakm›yor
çatlay›p

yar›lan
sulara!

Ç›k›yor kay›k
iniyor kay›k,

devrilen
bir at›n

s›rt›ndan inip
flahlanan

bir ata
biniyor kay›k!

- Yaman esiyor be karayel yaman!
   Sak›n özünü Hazerin hilesinden aman!
   Aman oyun oynamas›n sana rüzgâr!

- Ald›rma anam ne ç›kar?
   Ne ç›kar

kudurtsun
karayel

sular›,
Hazerde do¤an›n

Hazerdir mezar›!

Ç›k›yor kay›k
iniyor kay›k

Ç›k›yor ka…
iniyor ka…

Ç›k…
      in…
          ç›k…

1928
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TEZER CEM
(1967)

BAYAN MELANKOL‹

beni durdu¤un yer manzaram› de¤ifltirir
okuyamad›¤›n dualar›n amin'i benim
beni hep parma¤›mdan düflen yüzüklerle
yazamad›¤›n fliirler asl›nda tam benlik
yolculu¤unun alacamor kuyular›na serilen ip
ç›kamad›¤›n seslerin k›rd›¤› benim

ilk hamlen duruyor duda¤›m›n kan›nda
bir giren hiç ç›kam›yor kutsal yanl›fll›¤›mdan
zift ve zifir ile yüz veriyorum aflka
suyuna kayn›yor etim lif lif ve li¤me
izzet-i lezzet suna¤›ndan bir sofra
sözlerin düflüyor sebepsizli¤imden
duymaz ö¤üt söylemeye tamda

beni sevdi¤in yer dünyam› de¤ifltirir
gidemedi¤in y›ld›zlar›n uza¤› benim
beni hep gözlerimde yanan fliddetlerden
a¤layamad›¤›n durumlar asl›nda tam benlik
yaln›zl›¤›n›n e¤reti misafirli¤ine ba¤lanan ip
s›k›ld›¤›n günlerin öldü¤ü benim

sapsar›dan geliyorum delirdi¤im
yerler ac›yor an›lar zaman›nda
icab›nda atl›yorum buradan
yar›n o büyük dile¤in kanatlar›nda
hiç koyamad›¤›m yan yana noktalarda
aflk menzilimden yetifliyorum sana
en uzak yerinden tutmaya

beni anlatt›¤›n yer sözlerimi de¤ifltirir
gürültüsünden korktu¤un gök benim
beni hep çocuklu¤uma giden vagonlarda
uzat›lm›fl vedalar asl›nda tam benlik
ç›kmazlar›n›n da¤›n›k arzular›na gerilen ip
inceldi¤in yerlerin koptu¤u benim
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BULUT MU OLSAM

Denizin üstünde ala bulut
yüzünde gümüfl gemi
içinde sar› bal›k
dibinde mavi yosun
k›y›da bir ç›plak adam
durmufl düflünür.

Bulut mu olsam,
gemi mi yoksa?
Bal›k m› olsam,
yosun mu yoksa?..
Ne o, ne o, ne o.
Deniz olunmal›, o¤lum,
bulutuyla, gemisiyle, bal›¤›yla, yosunuyla.
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MET‹N KAYGALAK
(1968)

B‹NGÖL KANTATI

fiimdi bu çocuklar ki
bu gökyüzünü toplay›p gelmifller buraya
buraya, yani karan›n o kendinden utanan karas›na
o ya¤›z delikanl›lar
o çatal yürekler
niçin
durmadan ba¤›r›p dursunlar:
     - cumhuriyet geçiyor bak!
Trampet sesleri
sonra uzak bir majör ellerini kald›rs›n
     - ki Bingöllü bir Bat›l›d›r
 Son bir kez
kuzeyli bir tonajla
o tuhaf iki çocu¤uyla Linz'in
hep birlikte Wagner'i sevelim
     - bu trombon iflah etmez adam›.
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N‹KB‹NL‹K

Güzel günler görece¤iz çocuklar,
güneflli günler
                göre-
                      -ce¤iz...
Motorlar› maviliklere sürece¤iz çocuklar,
›fl›kl› maviliklere
                          süre-
                                -ce¤iz...
Açt›k m›yd› hele bir
                            son vitesi,
adedi devir.
         Motorun sesi.
Uuuuuuuy! çocuklar kim bilir
                                  ne harikûlâdedir
             160 kilometre giderken öpüflmesi...

Hani flimdi bize
cumalar›, pazarlar› çiçekli bahçeler vard›r,
             yaln›z cumalar›
                      yaln›z pazarlar›..
Hani flimdi biz
bir peri masal› dinler gibi seyrederiz
                    ›fl›kl› caddelerde ma¤azalar›,
hani bunlar
77 katl› yekpare camdan ma¤azalard›r.
Hani flimdi biz hayk›r›r›z
     Cevap :
            aç›l›r kara kapl› kitap:
                                              zindan..
Kay›fl kapar kolumuzu
                              k›r›lan kemik
                                                   kan.
Hani flimdi bizim sofram›za
                                 haftada bir et gelir.
Ve
çocuklar›m›z iflten eve
                            sapsar› iskelet gelir..
Hani flimdi biz…
‹nan›n :
        güzel günler görece¤iz çocuklar
        güneflli günler
                            göre-
                                  -ce¤iz.
Motorlar› maviliklere sürece¤iz çocuklar,
›fl›kl› maviliklere
                          süre-
                               -ce¤iz.....
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DERYA ÖNDER

FOTO⁄RAF

ispinoz beslerdi babam
ahflap kafesinde yaln›zl›¤›n
içinde beslerdi
gidebilme iste¤ini

bilmezdi annem saçlar›m› örerken
elleri yoksa bile
sabah akflam
sabah akflam
neden ispinoz beslerdi babam

daha iyi diyorum bu
onun seyyad olmas›ndan

kimbilir, çerçevesi olmasa
söküp atacakt› belki de
soka¤a bakan camlar›
kaçabilme korkusundan

anlad›m bir gün
ne ispinozdu
ne yaln›zl›¤› ahflab›n
düflüp k›r›lan kalbiydi babam›n
fl›p
fl›p
üstümüze damlayan

at›yorum bak havaya
kimin önüne düflerse
kafas› kopmufl ispinoz
odur yaflamda kazanan

sazl›¤›n› özleyen ney gibi
özlemek bilmez insan
tut hadi tuuut
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SÜKÛT

D›flarda,
kara z›pkas›nda k›z›l s›rmalar yanan
                           bir eflk›ya hali var
basabas çakmak çalan havalarda…

D›flarda,
kara kulak b›çaklarla horon oynuyor
askeroz deresinden yirmi huvarda…

D›flarda…

Biz içerde susuyoruz,
sükûtumuzun boynuna sapl› de¤il
kara bir kartal›n kanad›ndan kopan bir ok…

D›flarda…

Biz içerde susuyoruz,
sükûtumuzun s›rt›nda dü¤meleri ilikli
eski bir redingot yok...

D›flar›da
yüzüyor atefl gemiler gibi rüzgârda

sar›
      safranlar›n

   kokular›...

D›flarda…

Biz içerde susuyoruz,
bir fiflek yata¤›nda kurflun nas›l susarsa.
Hayk›rs›n s›k›ysa sükûtumuzdan h›zl›
gökkubbenin alt›nda öyle bir sada varsa!!!

D›flarda,
karanl›klarda
çat›rd›yor deniz bö¤ründen vurulmufl bir orman gibi…

Biz içerde susuyoruz,
susuyor zindan

kan› içine akan
      yaral› bir hayvan gibi…

1929

117



bir benden bir ondan ic en son 6/15/07 11:39 AM Page 118 

C M Y CM MY CY CMY K

KEMAL VURAL TARLAN
(1974)

EBED‹ BARIfi ‹Ç‹N B‹LD‹R‹…

Gecenin içinde gençler geçiyor zafer flark›lar›yla
Omuzlar›nda ölülerimizin naafllar›

Kederli yüzlerle kad›nlar bekliyor kap› diplerinde
Daha ne kadar sürecek bu cenaze merasimi
Diye ba¤›r›yor cumartesi anneleri

Gece vardiyas›ndan
Gök boflal›yor fabrika kap›lar›nda

Ad› bar›fl olan o nazl› kad›n›n teni örseleniyor
Bar›fl sevicilerin hoyrat okflay›fllar›yla

Savafl naralar› at›yor manfletlere sermaye kalemflorlar›
Ve boy boy posterleri bas›l›yor “Afgan k›z›n›n”
Büyük puntolarda timsah gözyafllar›

Cephesiz savafl ça¤›d›r asl›nda postmodernizm
Atla atomun savafl› yani

Korkunun adresi olmas›n diye çocuklar›n gözleri
Açl›ktan kurumas›n diye kad›nlar›n memeleri
Tafl›mas›n diye çocuklar›m›z yoldafllar›n›n ölülerini
Termonükleer patlamayla solmas›n diye bu mavi yeflil küre
Uyanal›m diye bu sanal karabasandan

Orda Lenin'in yurdunda yerlere düflen
O al-k›z›l bayrak
Yükselmeli yeniden gö¤ün omuzlar›ndan.

GÜZ 2001
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BEYAZIT MEYDANI'NDAK‹ ÖLÜ

Bir ölü yat›yor
      on dokuz yafl›nda bir delikanl›
      gündüzleri güneflte
      geceleri y›ld›zlar›n alt›nda
      ‹stanbul'da, Beyaz›t Meydan›'nda.

Bir ölü yat›yor
      ders kitab› bir elinde
      bir elinde bafllamadan biten rüyas›
      bin dokuz yüz altm›fl y›l› Nisan›nda
      ‹stanbul'da, Beyaz›t Meydan›'nda.

Bir ölü yat›yor
      vurdular
      kurflun yaras›
      k›z›l karanfil gibi açm›fl aln›nda
      ‹stanbul'da, Beyaz›t Meydan›'nda.

Bir ölü yatacak
      topra¤a fl›p fl›p damlayacak kan›
      silâhl› milletim hürriyet türküleriyle gelip
                                                  zaptedene kadar
                                                          büyük meydan›.

May›s 1960
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CENK GÜNDO⁄DU
(1976)

GÜL DÖNÜMÜ

günefl yer de¤ifltiriyor kediyle
avukatlar cüppelerini giyiyor
yanl›fl bir çivi gibi dönüyor saat
aile mahkemesi on buçuk
kat dört, buradan
gö¤e yak›n her fley
simitçiler, mübaflirler, çay oca¤›, teksir makinas›

merdivenler beni yürüse diyorum
parma¤›m hemen düflmez sözünden

s›raya giren yeryüzünü bozuyor
onbefllik dört jandarma iki sten
camlar›na yap›flt›rd›klar› gö¤e do¤rularak
karar sayfalar›na yürüyen mektuplar
gibi mahkumlar durmadan parmaklar›n› yokluyor

adliyede bir bankta
bir foto¤raf gibi kendime bak›yorum
o düflünceli avluya

ne söylediysem saatlerin ayar› de¤iflmedi!

a¤›d›n› yakan eviçleri
masaya da¤›lan küçük zaman
saçlar›m›z› yoran aynalar
efli¤in çocuklu¤una toplan›yor
seyyar sat›c›lar, oyunbozanlar, akbabalar...
yetiflin, yetiflin bir içimlik sigaralarla
çünkü gitmek yal›nayak düflünüyor

peki bize inanan bu gök
akl›n› geçirir miydi kalbimizden
iki k›fl için atefl yakt›¤›m›z› görse

güller neresinden tutaca¤›n› düflündü¤üm
flu günler gibi bo¤uluyor, evim
ters dönmüfl bir sokakla  elden ç›k›yor

herkes gitmifl, bu anahtar hangi kap›y› açar flimdi!
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NÂZIM H‹KMET

KARIMA MEKTUP
33-11-11
Bursa
Hapisane

Bir tanem!
Son mektubunda :
“Bafl›m s›zl›yor
                       yüre¤im sersem!”
                                                 diyorsun
“Seni asarlarsa

        seni kaybedersem;”
                                              diyorsun;
                                                       “yafl›yamam!”

Yaflars›n kar›c›¤›m,
kara bir duman gibi da¤›l›r hat›ram rüzgarda;
yaflars›n, kalbimin k›z›l saçl› bac›s›
en fazla bir y›l sürer
                           yirminci as›rl›larda
                                                   ölüm ac›s›.
Ölüm
bir ipte sallanan bir ölü.
Bu ölüme bir türlü
                            raz› olmuyor gönlüm.
Fakat
emin ol ki sevgili;
zavall› bir çingenenin
                      k›ll›, siyah bir örümce¤e benzeyen eli
                                                         geçirecekse e¤er
                                                              ipi bo¤az›ma,
mavi gözlerimde korkuyu görmek için
                                              bofluna bakacaklar
                                                                     Nâz›ma!
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Ben,
alaca karanl›¤›nda son sabah›m›n
dostlar›m› ve seni görece¤im,
ve yaln›z
yar› kalm›fl bir flark›n›n ac›s›n›
                                          topra¤a götürece¤im...

Kar›m benim!
‹yi yürekli,
alt›n renkli,
gözleri baldan tatl› ar›m benim;
ne diye yazd›m sana
                             istendi¤ini idam›m›n,
daha dâva ilk ad›m›nda
ve bir flalgam gibi koparm›yorlar
                                         kellesini adam›n.

Haydi bunlara bofl ver.
Bunlar uzak bir ihtimal.
Paran varsa e¤er
                bana fanila bir don al,
tuttu baca¤›m›n siyatik a¤r›s›.
Ve unutma ki
daima iyi fleyler düflünmeli
                              bir mahpusun kar›s›.
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MEHMET ALTUN
(1977)

AfiKTAN VE DO⁄UMDAN

‹ki nehirde yüzdüm,
‹ki çeflme, iki göz gibi akt›
‹ki dil tuttu beni, iki mendil oyas›, iki meyve çiçe¤i...
Bundan iflte Kürtçe do¤dum, Türkçe seviyorum evreni
Annem diyorum, bu yüzden
Hâlâ bir kahve tanesidir,
Hâlâ kap›s› kilit görmemifl bir mâbet
Ne dilenci dönmüfl efli¤inden, ne süte doymam›fl kuzu

fiimdi;
Yani mevsim aç›ld›kça bahara, k›fl›n savafl oldu¤unu anlat›r
Zemheriyi diyor,
Zemheriyi yak›lm›fl ormandan tan›yacaks›n
Bileceksin bahar›n, mantar›n ve bö¤ürtlenin evi oldu¤unu
Baflak sararmadan doyacaks›n topra¤›n hünerine
Ve keklik peflinden koflmaya...
Alabal›¤a, sazana ve...
Doyacaks›n,
K›r çiçeklerinin kokusuna, bir de komfluluk çay›na
Dolarsa tane, çekerse baflak, vakit evzeldir akçeden
Diyor ki;
-K›fl› tan›rs›n, hazan do¤um-ebesidir bu yüzden
Harmansa doyum-evi...
Annem diyorum, bu yüzden Kürtçe'dir ya da
Annemdir Kürtçe...

Ya sevdi¤im,
Sevdi¤im ha! A¤lamak, gülmekle kardeflse
Her ömrün bir mevsimi var, her dilin bir bahçesi
Aflk› dülger gibi iflleyen dilim, hattat sevgilim
Doydu¤um de¤il, seviflti¤im topraks›n
Sevdi¤im diyorum, sevdi¤im bu yüzden
Hâlâ terliyorsam gecelerinde, hâlâ kentliysem biraz
Bir evi oturmak gibi, bir adresi benimsemek yani
Sevdi¤im diyorum,  bu yüzden Türkçe'dir ya da
Türkçe'dir sevdi¤im kad›n
Bu yüzden diyorum, kimli¤imin iki yüzü var
‹ki foto¤raf tafl›r›m içimde, iki kat masal...

Beni iki nehre götürdüler, iki ova seçtim, iki kapal› havza...
‹ki okyanus kokusu, iki dalga büyüttü beni,
‹ki el tuttum
Biriyle büyüdüm, ötekiyle ço¤ald›m diyorum
Hâlâ bir mevsimi iki kez yafl›yorsam
Hem annem hem sevdi¤im içindir
Bir ömrü ikiyle çarp›yorsam
Aflktan ve Do¤u(m)dand›r, biliyorum
Kürtçem benim, do¤u(mu)m, Türkçem diyorum; aflk›md›r
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DON K‹fiOT

Ölümsüz gençli¤in flövalyesi
                                      ellisinde uydu yüre¤inde çarpan
akl›na,
bir Temmuz sabah› fethine ç›kt›
                                      güzelin, do¤runun ve hakl›n›n :
önünde, flirret, aptal devleriyle dünya,
                                      alt›nda mahzun, fakat kahraman
Rosinant'›.

Bilirim,
hele bir düflmeyegör hasretin hâlisine,
hele bir de tam okka dört yüz dirhemse yürek,
yolu yok, Don Kiflot'um benim, yolu yok,
yelde¤irmenleriyle dövüflülecek.

Hakl›s›n,
elbette senin Dülsinya'nd›r en güzel kad›n› yeryüzünün,
sen, elbette bezirgânlar›n surat›na hayk›racaks›n bunu,
alafla¤› edecekler seni
bir temiz pataklayacaklar.
Fakat sen, yenilmez flövalyesi susuzlu¤umuzun,
sen, bir alev gibi yanmakta devâmedeceksin
                                                a¤›r, demir kabu¤unun içinde
ve Dülsinya bir kat daha güzelleflecek...

1947
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AHMET ANTMEN
(1979)

IRAK YERLER AÇILIRKEN

gecemizi aral›yor ›rakl› k›z›n bak›fllar›
akl›ndan geçen bir dile¤e tutunmufl
imkans›z zamana koyar gibi ellerini
üflüdükçe, saçlar›na b›rakm›fl aflklar›n›

annesine k›z›yor
hay›r… öldü diye de¤il
ölüm, üç befl ötede komflu
k›z›yor
yalan söyledi¤i için
uyku öncesi masallarda
ne yapsa etse
bugün bile kesemiyor mutlu rüyalar›n önünü
oysa uyan›yor, uyan›yor oysa
en k›zd›¤› da bu…

renkleri bin canl› giysiler
istiyor ki sormay›n
yürüsünler insan›n içine içine

evleri bir varm›fl flimdi yok
göçü¤ün alt›nda kendiyle konuflurken duymufllar
-annesi de bu huyuna k›zarm›fl en çok-
kimseyi ça¤›rmam›fl s›¤›flt›¤› toprak kokusuna
yard›ma diye gelenlerden o kadar çekmifl ki
hâlâ kan›yor dolunay›n alt›nda düfl aras›

ay›c›¤›na bile küsmüfl bir vakit
kendisinden çok kardefliyle uyuyor diye
ama bütün sözlerini geri alm›fl
hepsi birer ikifler yitirince karfl›l›¤›n›
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patikleri de sökülmüfl mü ne
örtmeye k›yamam›fl bir daha ayaklar›n›
b›km›fl üzerini örtmekten
yaflananlar›n
yaflamayanlar›n

kendince flark›lar bulmufl
yang›n ve toprak kokular›nda
bitmesinler hiç; olmaz m› bitmesinler!

bomba çukurlar›nda sek sek oynayanlara
bitmeyen anonslara bir de
hayat› yazm›fl üç befl sat›rda
zaten dolu bir mektupmufl
silik üzerindeki adres
flapkas›ndan vurmufllar getiren postac›y›
düflüvermifl bir militan›n yamac›na
…
flimdi niye mi gözlerinde bu sevinç
yer aç›lacak annesine, babas›na, buklelerine
afl›k olursa bir de ona

tan›mad›¤› bir yurdun gölgesi
çekip gidince evlerinin üstünden
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SAMAN SARISI

(…)
iki fley var ancak ölümle unutulur
anam›z›n yüzüyle flehrimizin yüzü
kap›c› u¤urlad› beni gocu¤u geceye bat›k
yürüdüm buz gibi esen yelin ve neonlar›n içinde yürüdüm
vak›t h›zla ilerliyordu yaklafl›yordum gece yar›lar›na
ç›kt›lar önüme ans›z›n
oralar› gündüz gibi ayd›nl›kt› ama onlar› benden baflka
gören olmad›
bir mangayd›lar
k›sa konçlu çizmeleri pantolonlar› ceketleri
kollar› kollar›nda gamal› haç iflaretleri
elleri ellerinde otomatikleri vard›
omuzlar› mi¤ferleri vard› ama bafllar› yoktu
omuzlar›yla mi¤ferlerinin aras› boflluktu
hattâ yakalar› boyunlar› vard› ama bafllar› yoktu
ölümlerine a¤lanmayan askerlerdendiler
yürüdük
korktuklar› hem de hayvanca korktuklar› belli
gözlerinden belli diyemem
bafllar› yok ki gözleri olsun
korktuklar› hem de hayvanca korktuklar› belli
belli çizmelerinden
korku belli olur mu çizmelerden
oluyordu onlar›nki
korkular›ndan atefl etme¤e de bafllad›lar arts›z aras›z
bütün yap›lara bütün tafl›t araçlar›na bütün canl›lara
her sese her k›v›lt›ya atefl ediyorlar
hattâ fiopen Soka¤›'nda mavi bal›kl› bir afifle atefl ettiler
ama ne bir s›va parças› düflüyor ne bir cam k›r›l›yor
ve kurflun seslerini benden baflka duyan yok
ölüler bir SS mangas› da olsa ölüler öldüremez
ölüler dirilerek öldürür kurt olup elman›n içine girerek
ama korktuklar› hem de hayvanca korktuklar› belli
bu flehir öldürülmemifl miydi kendileri öldürülmeden önce
bu flehrin kemikleri birer birer k›r›l›p derisi yüzülmemifl
miydi
derisinden kitap kab› yap›lmam›fl m›yd› ya¤›ndan sabun
saçlar›ndan sicim
ama iflte duruyordu karfl›lar›nda gecenin ve buz gibi esen
yelin içinde s›cak bir f›rancala gibi
vak›t h›zla ilerliyordu yaklafl›yordum gece yar›lar›na
(…)
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FAT‹H YAfiLI
(1979)

HÂLÂ HAYATTASIN

Kar ya¤d› ve kapand› yollar›n
Ad› okunmuyor diye hava raporlar›nda
Kendine küsmüfl bir mezras›n

Kimse tafl›yamaz art›k seni
Alanlar tutup ba¤r›na basmaz
Derlenip dürülmüfl ve unutulmufl çoktan
Rüzgârlar yorgunu bir pankarts›n

S›f›rlar› atmad›n ömründen de
Tuttun sesini tedavülden kald›rd›n
Yap›sal uyum, stand by, istikrar tedbirleri
Haylamaz art›k seni, usland›rmaz
‹çki masalar›nda ço¤al›yor cari aç›¤›n

‹smim diye bafllayacak olsan fetret say›l›yor
Yazsan kusursuz bir cinayet
Bo¤san da içindeki bütün flehzadeleri
Bafltan aya¤a kardefl kavgas›s›n

Kim inkâr edebilir ki bu dünyay› sevmedi¤ini
Upuzun bir intihar olsan da, bak hâlâ hayattas›n
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NÂZIM H‹KMET

MAV‹ L‹MAN

Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
Seyir defterini baflkas› yazs›n.
Kubbeli, ç›narl› mavi bir liman.
Beni o limana ç›karamazs›n…

Balçik, 1 Temmuz 957
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GÖKHAN ERKAN
(1979)

SABAN, SAPAN VE ÇEK‹Ç ÇOCUKLAR

K›r›k penceresi odam›n sapan eme¤i
olsundu neflesi keflke k›rs›n çocuk
Nefle çocuklar›n ölüm kufllara
Bir kufl vurmakla olsa da
olsun nefle çocuk

Yafl› kadar duramad› hiç
Kovalan›r ad›m atlad› üstünden
çocuklu¤unun
Koflar ad›m
üstünüzden
Kaçar ad›m

sobelenmifl çocuklar rap diye...
of...
cop diye…boya…vardiya…peçete…tiner...simit…diye
diye

Kentinizde çocuk
Hiç var m›yd› acaba
Olsa görürdünüz
Eldiven al›rd›n›z açl›¤›n› sorard›n›z
Yokmufltu demek ne mutlu

Siz okuma türünden bilirsiniz fötr efendim sokaklar›

Kim bilir kaç bahar baflka çocuktum
nas›l utanmam akran›mdan:
“Dizlerimde çiçekler açm›fl all› yazmal› nak›fl gibi ifllerdi
annem
Görse boncuk döker gözlerinden
Ya¤murdu çünkü aya¤›mda lastik çar›kt›
Hangi köyün göbe¤inde kald›”

fiapkay› at›p havaland›rsan›z gözlüklerinizi taksan›z
Belki iyileflir astigmat›n›z
Düflseniz dizüstünüze
anneniz gelse
akl›n›za

siz kaç bahar hangi çocuktunuz?
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MOR MENEKfiE, AÇ DOSTLAR
VE ALTIN GÖZLÜ ÇOCUK

Abe flair,
bizim de bir çift sözümüz var
                                      “aflka dair.”
O meretten biz de çakar›z
                                    biraz..

Deli ç›¤l›klar at›p avaz avaz
      burnumun dibinden gelip geçti yaz
                               sar›
                                  tahta vagonlar›
                                       ter, tütün ve ot kokan
                                                           bir tiren gibi.

Halbuki ben
      istiyordum ki gelsin o
          k›rm›z› bak›r bakrac›nda bana
                              s›cak süt getiren gibi...

Fakat neylersin,
          yaz böyle gelmedi,
                yaz böyle gelmiyor,
                      böyle gelmiyor, hay anas›n›... fley!..

EEEEEEEEEY...
     k›z›m, annem, kar›m, kardeflim
                                                  sen
                          bafl›nda günefller esen
                              alt›n gözlü çocuk,
                                  alt›n gözlü çocu¤um benim;
deli ç›¤l›klar at›p avaz avaz
burnumun dibinden gelip geçti de yaz,
ben, bir demet mor menekfle olsun
                                               getiremedim
                                                                 sana!
Ne haltedek,
      dostlar›n karn› açt›
                           k›yd›k menekfle paras›na!

1930
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HÜSEY‹N ÇUKUR
(1980)

BEBEK

Filistin'de ölen çocuklar›n an›s›na
I
Kopart›lm›fl yaflamdan
kesilerek, upuzun göbekba¤›.
Kanarak içememifl cansuyunu
gö¤sünden
toprak anas›n›n,
çevirememifl bir daha bak›fl›n›
ayd›nl›¤a.

II
Bafllamak yar›s›ysa bitirmenin,
nas›l inand›raca¤›z yaflamaya
günçiçe¤ini.
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NÂZIM H‹KMET

ÇOCUKLARIMIZA NAS‹HAT

Hakk›nd›r yaramazl›k.
Dik duvarlara t›rman
                    yüksek a¤açlara ç›k.
Usta bir kaplan
                        gibi kullans›n elin
yerde y›ld›r›m gibi giden bisikletini..
Ve din dersleri hocas›n›n resmini yapan
            kurflunkaleminle y›k
            M›zrakl› ‹lmihalin
                        yeflil sar›kl› iskeletini..
Sen kendi cennetini
                kara topra¤›n üstünde kur.
Co¤rafya kitab›yla sustur,
seni “Hilkati Âdem”le aldatan›..
Sen sade topra¤› tan›
                         topra¤a inan.
Ay›rdetme öz anandan
                            toprak anan›.
Topra¤› sev
                    anan kadar...

1928
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EFE DUYAN
(1981)

HAYAT B‹LG‹S‹

yorgunlukla doludur yaln›zca
her gece, günleri geçirdi¤im siyah poflet
k›sa bir sohbet karfl›l›¤›nda
kurtulufl park›nda ayyafllara da¤›tt›m biralar›;
yeniyetme bir kokoreççiye, Sakarya'y› tarif etmeyi
sana b›rak›yorum...
düfllerin hep birlikte tökezledi¤i sokaklarda
kova kalecileriyle mahalle maçlar› olmasa
kimin akl›na gelir
kallavi bir küfürle savuflturmak bezginli¤i

bofl bir cüzdan gibi cebimde hep çocukluk
top oynad›¤›m›z kola kutusu
kafl›mda hâlâ;
hani teneffüslerde alm›flt›k diplomam›z›...
bir ders boyunca k›rpmadan gözümü
bakabilmekle övünürdüm ön s›radaki k›za,
sözümüz sözdü, nerde ilan yap›flt›rmak yasakt›r tabelas›
varsa
bir güzel kapatacakt›k üstünü,
bütün üzgünlere
bunun bir yanl›fll›k oldu¤undan bahsedecektik.
flimdiyse, herkes bir yaln›zl›kt›r tutturmufl
yaflam› geçifltirme derdinde... ya ben?
anahtarl›¤›mda as›l› ilk sevgilim
var m› denemedi¤im kap›?
hâlâ mektuplar›n› ç›karamad›m içimden
y›rtt›kça t›ka basa çekmeceler..
seksek oynarken kavga eden k›zlar olmasa,
olmasan, giyimine göre müflteri be¤enen taksici,
sabah aksili¤i üzerinde bir kasiyer
kepenkleri açarken can s›k›nt›s› olmasa, sen olmasan
Ulus'ta tezgahlar›ndan tamamlamak
gelmezdi akl›ma yar›m kalm›fl bir fliiri;
ortal›kta biraz yoksullukla, altlarda kalm›fl
biraz daha yoksulluk vard›
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Gençlik Park›'ndan kaybolana kadar,
flaflaal› bir masal›n bütün palavralara omuz att›¤›
yaflamlar seriliydi banklara
ne bulamad›ysam herkesten eksikti
yine de, puslu bir sabah temizlik yaparken
garsonun birine günayd›n demeyi
sana b›rak›yorum...

bugün hiç kaytarmad›m
iki kere de günefle bak›p
mutlulu¤u seçmeye çal›flt›m;
güzel bir günbat›m› sordum yolda
herkes
baflka yere bakarken sustu.

konuflmak
Ankara'da as›lacak tramvay arayan çocuklara kals›n

günlerden yine ç›kr›kç› yokuflu
sigara ka¤›d›na sar›l› umut
çok denedim b›rakmay›,
olmad›...
yorgunlukla iyi kötü geçinip gidecektik ya,
sevgiyi yakama tutturacak kimse kalmam›fl yan›mda
sabah ayaz›na meydan okuyordu bir simitçi
bir çay içmeye ça¤›rd›m eve
giderken de biraz
inat s›k›flt›rd›m avucuna

önümüze nizami ölçülerde çim sahalar seriliydi sanki,
ama doksan›nc› dakkaya bir frikik ay›rtt›m tam Sergenlik
birkaç pas hatas› yapm›fl›z çok mu?
defalarca söyledim,
hayat bilgisi dersinde tek fley ö¤retilmelidir:
ikinci el ömrün d›fl›nda
Ulus'ta her fley bulunabilir....
Gençlik Park›'nda bir gölet
kafa tutuyorsa aç›k denizlere
laf› olmas›n aram›zda sevginin
bak ömrümü yak›n tutuyorum ömrüne
buz tutmufl Ankara's›nda bütün sakarlar›n
birbirimizin düfllerine tutunal›m diye
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OTOB‹YOGRAF‹

1902'de do¤dum
do¤du¤um flehre dönmedim bir daha
geriye dönmeyi sevmem
üç yafl›mda Halep'te pafla torunlu¤u ettim
on dokuzumda Moskova'da komünist Üniversite ö¤rencili¤i
k›rk dokuzumda yine Moskova'da Tseka-Parti konuklu¤u
ve on dördümden beri flairlik ederim

kimi insan otlar›n kimi insan bal›klar›n çeflidini bilir
                                                   ben ayr›l›klar›n
kimi insan ezbere sayar y›ld›zlar›n ad›n›
                                                   ben hasretlerin

hapislerde de yatt›m büyük otellerde de
açl›k çektim açl›k g›revi de içinde ve tatmad›¤›m yemek
yok gibidir

otuzumda as›lmam› istediler
k›rk sekizimde Bar›fl madalyas›n›n bana verilmesini
                                                                 verdiler de
otuz alt›mda yar›m y›lda geçtim dört metre kare betonu
elli dokuzumda on sekiz saatta uçtum P›ra¤'dan Havana'ya

Lenin'i görmedim nöbet tuttum tabutunun bafl›nda 924'te
961'de ziyaret etti¤im an›tkabri kitaplar›d›r

partimden koparma¤a yeltendiler beni
                                               sökmedi
y›k›lan putlar›n alt›nda da ezilmedim

951'de bir denizde genç bir arkadaflla yürüdüm üstüne
ölümün
52'de çatlak bir yürekle dört ay s›rtüstü bekledim ölümü
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sevdi¤im kad›nlar› deli gibi k›skand›m
flu kadarc›k haset etmedim fiarlo'ya bile
aldatt›m kad›nlar›m›
konuflmad›m arkas›ndan dostlar›m›n

içtim ama akflamc› olmad›m
hep aln›m›n teriyle ç›kard›m ekmek param› ne mutlu bana

baflkas›n›n hesab›na utand›m yalan söyledim
yalan söyledim baflkas›n› üzmemek için
                 ama durup dururken de yalan söyledim

bindim tirene uça¤a otomobile
ço¤unluk binemiyor
operaya gittim
            ço¤unluk gidemiyor ad›n› bile duymam›fl operan›n
ço¤unlu¤un gitti¤i kimi yerlere de ben gitmedim 21'den
beri
             camiye kiliseye tap›na¤a havraya büyücüye
             ama kahve fal›ma bakt›rd›¤›m oldu

yaz›lar›m otuz k›rk dilde bas›l›r
            Türkiye'mde Türkçemle yasak

kansere yakalanmad›m daha
yakalanmam da flart de¤il
baflbakan filân olaca¤›m yok
merakl›s› da de¤ilim bu iflin
bir de harbe girmedim
s›¤›naklara da inmedim gece yar›lar›
yollara da düflmedim pike yapan uçaklar›n alt›nda
ama sevdaland›m altm›fl›ma yak›n
sözün k›sas› yoldafllar
bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da
                                              insanca yaflad›m diyebilirim
ve daha ne kadar yaflar›m
                               bafl›mdan neler geçer daha
                                                                     kim bilir.

Bu otobiyografi 1961 y›l› 11 Eylülünde
Do¤u Berlin'de yaz›ld›.
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GONCA ÖZMEN
(1982)

BÖLÜNMELER

I

Kusura vard›m
Benimdir dedim bu eski söz

Kime aç›ld›ysa kap›lar
Kapanan› benim dedim

Beni bir avuntudan oldurmufllar
De ki bir s›k›nt›n›n içini oymufllar

Böyle böyle sezdim dilin de sabr› var
Akflamdan h›zla geçen sesin de

II

Biter flimdi gecenin susmayan a¤z›
E¤er beni söze do¤ru karanl›k

O eski dudaklarla düfllemek seni
Boynunun bahçesini bu ölü dudaklarla

Tenin alt›nda bir usul bezginlik
Yapraklar geçiyor bir çocuk dalg›nl›¤›ndan

Denizin henüz bitmedi¤i
Daral›p daral›p geniflledi¤i her fleyin
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III

Yerinde dursun su dalg›nl›¤›
Ben kendimi yapra¤a sunaca¤›m

Nas›lsa geri dönecek kuruttu¤um söz
Bir çiçe¤in aç›fl›n› and›raca¤›m

Gecenin getirdi¤i ne varsa ona inanaca¤›m
Hem inanmak çocuksu yan›m›zdan gelir

Bir çocu¤un akl›yla harflerinizi dolanaca¤›m

IV

Sonra bir yaln›zl›¤› denemek oluyor her fley
Üç befl sandalye yetiyor hüznü a¤›rlamaya

Akflamlar› getirdi¤im yorgunluk beni anlatm›yor
Durmadan okfluyorum tüylerini gecenin

Çiçekler büyük bir yoklu¤a bak›yor
Gitsem gitsem bir solgunlu¤a gidiyorum

Yüzümde kelebekler ölüyor
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MASALLARIN MASALI

Su bafl›nda durmufluz
ç›narla ben.
Suda suretimiz ç›k›yor
ç›narla benim.
Suyun flavk› vuruyor bize,
ç›narla bana.

Su bafl›nda durmufluz
ç›narla ben, bir de kedi.
Suda suretimiz ç›k›yor
ç›narla benim bir de kedinin.
Suyun flavk› vuruyor bize
ç›nara, bana, bir de kediye.

Su bafl›nda durmufluz
ç›nar, ben, kedi, bir de günefl.
Suda suretimiz ç›k›yor
ç›nar›n, benim, kedinin, bir de güneflin.
Suyun flavk› vuruyor bize
ç›nara, bana, kediye, bir de günefle.

Su bafl›nda durmufluz
ç›nar, ben, kedi, günefl, bir de ömrümüz.
Suda suretimiz ç›k›yor,
ç›nar›n, benim, kedinin, güneflin, bir de ömrümüzün.
Suyun flavk› vuruyor bize
ç›nara, bana, kediye, günefle, bir de ömrümüze.
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Su bafl›nda durmufluz.
Önce kedi gidecek
kaybolacak suda sureti.
Sonra ben gidece¤im
kaybolacak suda suretim.
Sonra ç›nar gidecek
kaybolacak suda sureti.
Sonra su gidecek
günefl kalacak,
sonra o da gidecek.

Su bafl›nda durmufluz
ç›nar, ben, kedi, günefl, bir de ömrümüz.
Su serin,
ç›nar ulu,
ben fliir yaz›yorum,
kedi uyukluyor,
günefl s›cak,
çok flükür yafl›yoruz.
Suyun flavk› vuruyor bize
ç›nara, bana, kediye, günefle, bir de ömrümüze.

7 Mart 1958
Varflova - fivider
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ALTAN TÜREL
(1985)

SEK SEK

Tebeflir izi iki kutu
Okul ç›k›fllar›nda.
Patlak meflin
Yerini buluncaya kadar.

Ya¤murdan kalma ayak izleri,
Tenha k›fl.
Kar,
Sesini duyur!

Beklerdi,
Çals›n zil.

Tutuflu zor kaç›fllarda ellerim.
‹lk gecesi bendim paylafl›lan.
Kaç›lan benim.
Hakl›.
Asl›nda zor
Duymak zilin bitimini.

Hiç beklemedim ben.
‹lktim
Solu¤umu paylaflt›m bahçeyle.
Tafl›m› att›m kutulara,
Tebeflire geldi gölgesi.

De¤il piflmanl›k,
Sitemdir çocuklu¤uma.
Kar üflütmedi beni hiç.

Çocuktum,
Island›m bir tek.
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NÂZIM H‹KMET

BEfi SATIRLA

Annelerin ninnilerinden
                              spikerin okudu¤u habere kadar,
yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalan›,
anlamak, sevgilim, o, bir müthifl bahtiyarl›k,
anlamak gideni ve gelmekte olan›.

1946
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S. ASLI GÜNDO⁄AR
(1985)

ARARKEN

1.
hecelesem her bir ad›m›m›
anlar m›s›n
cümlesiz bir ben
kabulün mü?

nüshalar biriktirdim sana
elimden her defas›nda kayan balonlar
çocuklara yolunu sordum
su içtim nas›rl› avuçlardan
kana kanaya

2.
bir girdap oldun sonra
solu¤un boynunu e¤di
ad›mlar›n birer lâl

rüzgar iteledikçe arkamdan
söz oldu ad›mlar›m
yol buldu…

içimde hep bir bahar yortusu
renk cümbüflü alabildi¤ine
sudan heykeller kadar sahici…

3.
takvim tafl basm›fl yapraklar›na
kabullenememifl geçen günü
imla hatalar›yla dolu bir yolculuk ömür

fark ettin mi?
zaman hep sollad› beklentileri
ondan m› hep d›fl›m›zda arad›k kendimizi

bu kahkaha kimin?
sorular ›raksat›yor gölgemizi

bilerek mi y›pratt›k
içinde ad›m›z geçen kitaplar›
eskitmek, yoksa
bütünleflmek miydi?
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BELK‹ BEN

Belki ben
     o günden
                  çok daha evvel :
     köprü bafl›nda sallanarak
     bir sabah vakti gölgemi asfalta salaca¤›m.

Belki ben
     o günden
                  çok daha sonra :
     matrufl çenemde ak bir sakal›n izi
                                     sa¤ kalaca¤›m...

Ve ben
     o günden
                  çok daha sonra;
                               sa¤ kal›rsam e¤er,
flehrin meydan kenarlar›nda yaslan›p
                                                    duvarlara,
son kavgadan benim gibi sa¤ kalan
                                                    ihtiyarlara
bayram akflamlar›nda keman
                                             çalaca¤›m..

Etrafta mükemmel bir gecenin
                               ›fl›kl› kald›r›mlar›
ve yeni flark›lar söyliyen
                                   yeni insanlar›n
                                                    ad›mlar›...

1930
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EK‹N KEÇEC‹O⁄LU
(1986)

KUfiBAKIfiI

Onlar
Henüz olmam›fl bir yalan› deniyorlar:
bekle-mek ve kavufl-mak
Baflucunda umac› çakallar
Asla tutmayacak(!) bir karabüyüyü tazeliyor y›llard›r
Son modaym›fl oyuncaklar›

Soruyorlar flaflk›nl›kla ço¤u zaman
“hani biz eskiden
  hangi rastlant›y› kucaklamak için
  arfl›nlard›k flu kanl› meydan›?”

Günefl tam tepede
fiimdi mumboyayla çizgilenmifl
“kurtar›lm›fl topraklar”
Ve sevdiklerimizin güzelim yüzleri
benzemez asla
ne ›slanm›fl çay flekerine
ne de kirletip att›klar›  ka¤›ttan mendile…

Öfkenin ve ac›n›n k›lç›kl› dilini ›s›r›rken
Mezopotamya , kuflun kanad›n›n ilk yoruldu¤u
Ars›zl›k çoktan gelip oturmufl son varan›n postal›na.

Umut ki en eski ezberidir onlar›n…
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B‹R HAZ‹N HÜRR‹YET

Satars›n gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu,
bir lokma bile tatmadan yo¤urursun
                             bütün nimetlerin hamurunu.
Büyük hürriyetinle çal›fl›rs›n el kap›s›nda,
anan› a¤latan› Karun etmek hürriyetiyle,
                                                               hürsün!

Sen do¤ar do¤maz dikilirler tepene,
ifller ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan
                                                          de¤irmenleri,
büyük hürriyetinle parma¤›n flaka¤›nda düflünürsün
                                                            vicdan hürriyetiyle,

hürsün!

Bafl›n ensenden kesik gibi düflük,
kollar›n iki yanda upuzun,
büyük hürriyetinle dolafl›p durursun,
iflsiz kalmak hürriyetiyle,
                                        hürsün!
En yak›n insan›nm›fl gibi verirsin memleketini,
günün birinde, meselâ, Amerika'ya ciro ederler onu
seni de büyük hürriyetinle beraber,
                                     hava üssü olmak hürriyetiyle,
                                                                                   hürsün!
Yap›fl›r yakana kopas› elleri Valstrit'in,
günün birinde, diyelim ki, Kore'ye gönderilebilirsin,
büyük hürriyetinle bir çukura doldurulabilirsin,
meçhul asker olmak hürriyetiyle,
                                                    hürsün!

Bir âlet, bir say›, bir vesile gibi de¤il
insan gibi yaflamal›y›z dersin,
büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi,
yakalanmak, hapse girmek, hattâ as›lmak hürriyetiyle,
                                                                                     hürsün!
Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayat›nda,
hürriyeti seçmene lüzum yok
hürsün.
Bu hürriyet hazin fley y›ld›zlar›n alt›nda.

1951
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