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TAKDÝM
Ýnsanoðlunun, hayatý boyunca kendilerine daima sevgi, vefa ve borçluluk
duygularýyla baðlý olduðu, kýymetleri kelimelere sýðdýrýlamayacak varlýklar vardýr. Ýyilik ve fedakarlýk sembolü olan anne ve babalarýmýz, bunlarýn
baþýnda yer alýr. Onlarýn; biz evlatlarý üzerindeki herhangi bir hesaba
karþýlýk gelemeyecek haklarý, insanlýk varolduðundan beri tüm zamanlarýn edebi üretimlerine konu olmuþ, sunduklarý sevginin ulviyetine
sözler kifayetsiz kalmýþtýr.
Bir düþünürün; "Hiçbir süs ve ziynet, bir kadýný annelik sevgisi kadar
güzelleþtiremez. Anne kollarý þefkatten yoðrulmuþtur.." sözleri,
analarýmýzýn sevgi denizini ifade ederken; iyilik ve yardýmlaþmanýn, ciddiyet ve otoritenin sembolü olan babalarýmýz, saygýya layýk kiþiler ve
örnek insanlardýr. Zira o, ailesini geçindirebilmek üzere çektiði sýkýntý ve
acýlarý, çocuklarýný üzmemek için hissettirmeyecek kadar olgun bir þahsiyete sahiptir.
"Evladýna verdiði terbiyenin, en güzel hediye olduðunu" kendine rehber
edinen babalarýmýz, sevginin ve desteðin çocuklarý için sonsuz güç kaynaðý olduðunu bilirler, onlarýn terbiyesini geçmiþin tecrübeleri ve geleceðin ihtiyaçlarý ile yoðururlar.
Þunu hiçbir zaman hatýrdan çýkarmamak gerekir ki; onlarýn kalplerini ve
gönüllerini hoþ tutanlar, umutlarýný ve emeklerini heba etmeyenler, hem
kendilerine hem de çevrelerine karþý hayýrlý hizmetler yaparlar. Bu
nedenle, onlara olan sevgi ve saygýmýzý senenin sadece belirli günlerinde
deðil, hayatýmýz boyunca eksiltmeden devam ettirebilmenin hassasiyetini
göstermeliyiz.
Deðerli þair Cevat Akkanat'ýn, titiz emeðinin neticesi olarak ortaya çýkan
"Baba, Bu Kitap Sana" þiir antolojisi, kýymetli varlýklarýmýz babalarýmýza
olan vefa borcumuzun zerre kadar karþýlýðý olur mu bilinmez ancak,
çevirdiðimiz her yapraðýn, okuduðumuz her mýsranýn onlarla ilgili gönül
sayfalarýmýza kazýnmýþ güzellikleri hatýrlatacaðý kanaatindeyiz.
"Baba, Bu Kitap Sana" baþlýklý eseri, tüm babalara, babalýk duygusunu
tadacak olan gençlerimize ve babalarýný saygý, sevgi, hürmet ve hasretle
yadedenlere armaðan ediyoruz.

Burhan SAKALLI
Odunpazarý Belediye Baþkaný

ÖNSÖZ
Þair-i mâder-zâd (anadan doðma þair), "has" þairi tarif etmek için kullanýlan, dilimize ait güzel bir ifadedir. Babalar buna gönül kýrgýnlýðý
ile cevap vermemiþ olmalýlar ki, þimdiye kadar herhangi bir tekziple
karþýlaþmýþ deðiliz...
Tabi, babalardan herhangi bir itiraz gelmeyince ilgili þairler "mâderzâd"lýk koltuðuna kurulmuþlar, en azýndan "babadan olma þair" terkibiyle birlikte anýlmak gibi bir "kader" ile birlikte anýlmamýþlardýr.
Siz öyle zannedin, biz aksini söyleyeceðiz. Zira, bu kitaba girme fýrsatýný elde edebilmiþ þiir ve manzumeler de ayný kanaatte: Þair adlý
söz erbabýnýn kimlik ve kiþiliðinde, gizli veya aþikâr, bir babanýn
mührü vuruludur.
Þunu demek istiyorum: Baba, þiirimizin gözbebeðidir. Þairler, genel
kanaatleri tersyüz eden kiþiler olarak, "Þiirimizde baba temasý fazla
iþlenmemiþtir" diyenleri de sükût ile baþbaþa býrakmýþlardýr. Bu çalýþmada da kolaylýkla görüleceði gibi baba temasý, þiirimizin önde gelen
temalarýndandýr. Hatta bir miktar da mübalâða ederek, anne temasýyla yarýþabilecek bir konumda olduðunu söyleyebiliriz.
Peki, baba temasýnýn þiirimizde yer alýþ mahiyeti hakkýnda neler
söylenebilir? “Baba” ile bir arada kullanýlan kavramlar, söz konusu
mahiyetin ortaya serilmesini saðlamakla kalmayacak, pek çoðumuzu
da heyecanlandýracaktýr. Bunlarý bireysel ve toplumsal oluþlarý
itibariyle sýnýflandýrabiliriz: Bireysel olanlarý baba sevgisi, evlât
sevgisi, ölüm, yalnýzlýk, yakýnma, babaya benzeme, cesurluk, oyuncak, baba hasreti, yaþlanma, hastalýk, evin direði olma, güzellikler,
nasihat, hatýra, aþk, çocuk hasreti, çocukluk hasreti, yetimlik, aile
reisi oluþ, aile direði oluþ, unutkanlýk...vb. Toplumsal olanlar ise,
askerlik, savaþ, þehitlik, gazilik, iman, Kur'an-ý Kerim sevgisi, bayram,
kültürel miras, bilim, siyasî iktidar (rejim) ile mücadele, hapishane,
iþsizlik, geçim derdi, sokaða çýkma yasaðý, iþgâl, göç, hümanizm, intihar, gayrimeþruluk...vb olarak belirtilebilir.
Biz burada, bu kýsa dökümle yetineceðiz. Çünkü bu çalýþmamýzla,
geniþ bir incelemeyi gerçekleþtirmiþ olmakla birlikte, elde ettiðimiz
verileri yorumlama ve ayrýntýlara inme iþini (bize ve baþkalarýna ait
olabilir) baþka çalýþmalara býrakýyoruz.
***
Burada "Baba, bu kitap sana!" adlý çalýþmamýzýn hazýrlanýþý hakkýnda
da bilgi vermek istiyoruz:

"Baba, bu kitap sana!" uzun okuma, araþtýrma ve incelemeler sonucu
hazýrlanmýþtýr.
Bu çalýþmamýz, bir önceki yüzyýlýn çeþitli dönemlerine ait (dolayýsýyla
çoðu bugün de yaþayan) þairleri, doðum tarihi önceliðine göre
dikkatlere sunmuþtur. Bu þairler mümkün olduðu oranda, bütün þiirleri (þiir kitaplarý) ile incelenmeye alýnmýþtýr. Bunda yüzde yüz baþarý
gösterdiðimiz söylenemeyebilir. Fakat, iyi bir mesafe katettiðimizi
iddia edebiliriz.
Bununla birlikte, "asýl kaynaðý" tespit edilmeyen ve görülmeyen þiirleri bu çalýþmaya almamaya büyük bir özen gösterdik. Bu anlamda
temel kaynaklarýmýz þiir kitaplarý ve dergiler oldu. Bunlarýn dýþýnda
kalan çalýþmalarý, sözgelimi, bir baþka antoloji veya yýllýðý temel kaynak kabul etmemeye çalýþtýk. Bu konudaki titizliðimizi, özellikle baba
temalý baþka antolojik çalýþmalara karþý gösterdik. Dolayýsýyla, aþaðýda
özelliklerine deðineceðimiz bir antolojiden herhangi bir metni
buraya aktarmadýk. Söz konusu antoloji ile burada yer alan ortak
metinler ise, ancak bizim "asýl kaynak" tespitimiz ile çalýþmamýza
girebilmiþlerdir. Yine, internet ortamýnda yer alan doðruluðu onaylanmamýþ herhangi bir çalýþmayý kitabýmýza almadýk.
Bir üst paragrafa baðlý olarak, kitabýmýzda anýlan ve yer alan þiirlerin
kaynak bilgileri ile dikkatlere sunulduðunu belirtmemiz gerekmektedir. Bu durum, çalýþmada uyguladýðýmýz titizliði göstermek bir yana,
baþka edebî çalýþmalara hizmet etme gayesi ile de ilgilidir. Sözgelimi,
baba temasýyla ilgili akademik bir çalýþma yapacak edebiyatçýlar, ayný
temayý deneme türüyle gündeme getirecek yazarlar...vb malzemeye
ulaþma bakýmýndan büyük bir imkâna kavuþmuþ olacaklar ve bu
sayede daha baþarýlý eserlere imza atabileceklerdir.
"Baba, bu kitap sana!"nýn bir baþka özelliði, þiiri alýnan þairler hakkýnda çok kýsa da olsa bilgi verilmesidir. Bu bilgilerde, doðum (ve ölüm)
yeri ve tarihi, þiir kitaplarý, baba temalý þiirlerinin adlarý ve kaynaklarý, sýrasýna göre düzenlenmiþtir. Bu bölümde daha fazla bilgi
vermeyi, çalýþmamýzýn mahiyeti gereði uygun görmedik.
Bu çalýþmanýn sonunda bir de kaynakça bulacaksýnýz. Bu kaynakçada
yer alan yayýnlar, okuma ve araþtýrmalarýmýz sýrasýnda baba temalý
metinler bulduðumuz yayýnlardan oluþmaktadýr. Burada anýlan yayýnlarýn tamamýndan çalýþmamýz için þiir seçmemiþ olmakla birlikte,
baba konulu metinleri içerdikleri için önemlidirler.
Çalýþmamýzýn sonunda yer alan "Ek" bölümünde ise, bazý þairlerimizin babalarýyla ilgili yazdýklarý satýrlarý bulacaksýnýz. Þairlerin hatýra,
günlük, mektup...vb edebî türlerde yazdýklarý bu çalýþmalar, "Baba,

bu kitap sana!"ya ayrý bir renk katmýþtýr.
***
Burada, bizden önce baba temasýný bütünlüklü bir çalýþma halinde
ele alan yayýnlara da deðinmek istiyoruz.
Bunlardan ilki, Filiz Leloðlu Oskay'ýn hazýrladýðý “Hep Babam
Ýçin” (Türk Edebiyatýnda Baba Þiirleri, Alfa Yay., Ýst., 2003) adlý
antolojidir. Oskay'ýn, babasýnýn ölümü akabinde hazýrlamaya
baþladýðýný belirttiði bu çalýþma, birçok eksikliði ve metodolojik
kusuru ihtiva etmektedir. Kitabýn, baþlangýçta öznel bir kaygýdan
yola çýkýlarak hazýrlanmasý, sonradan düþünülen "Kaynak kitap
olacak düzeyde, 'baba' konulu bir araþtýrma kitabý olma"sýný engelliyordu. Bu konudaki bir baþka engel, Oskay'ýn þiir/þair tercihi ile
ilgilidir. Edebiyat dýþý etkenlere baðlý olarak oluþturulan ve kapsama alaný hayli dar olan kitabýn "Türk Þiiri"ni temsil yeteneðinden uzak olduðu söylenebilir. Bu arada Oskay'ýn þiirimizde baba
temasýyla ilgili olarak "O kadar sýk iþlenen bir konu deðildi" þeklindeki tespiti de ister istemez havada kalýyordu. Filiz Leloðlu
Oskay'ýn, çalýþmasýna aldýðý þiirlerin kaynaklarýný herhangi bir þekilde sunmamasý, söz konusu antolojinin niteliðini zayýflatan bir
baþka husus. Kitabýn son sayfasýnda yer alan "Kaynakça"nýn beþ
kalemden oluþan kendinden menkul hali, Oskay'ýn çalýþmasý
hakkýndaki kanaatleri pekiþtirmeye yetecektir.
Baba temalý bir diðer çalýþma, Ayþe Kulin'in “Babama” (Remzi
Yay., 2. Bas., 2002, 71 s.) adlý manzum çalýþmasýdýr. Kulin'in, dört
bölümden oluþan uzun manzum çalýþmasý da Oskay'ýn çalýþmasý
gibi, öznel bir hali anlatýyor. Ayrýca, Kulin'in çalýþmasýný þiirden
ziyade manzume ölçütleri içinde deðerlendirmek gerekiyor.
Abdülkadir Budak'ýn “Ahþap Anahtar” (Can Yay., Ýst., 2000, 85 s.)
adlý kitabý ise, þairin kendisine ait baba temalý baþarýlý þiirlerinden
oluþmasý ile takdir edilmelidir.
***
"Baba, bu kitap sana!" adlý bu derlemenin, iyi evlatlarla has
babalar arasýnda bir sevgi ve saygý köprüsü oluþturmasý dileðiyle...

Cevat AKKANAT
Bursa, 5 Mayýs 2004

MEHMET ÂKÝF ERSOY ORHAN SEYFÝ ORHON AÞIK VEYSEL FARUK NAFÝZ

BEHZAD LAV ARÝF NÝHAT ASYA ÖMER BEDRETTÝN UÞAKLI NECÝP FAZIL KI

CAHÝT SITKI TARANCI ZÝYA OSMAN SABA RIFAT ILGAZ FAZIL HÜSNÜ DA

CAHÝT IRGAT A. KADÝR (MERÝÇBOYU) CAHÝT KÜLEBÝ ÝLHAN BERK ORHAN

KUDRET AKSAL ÖZDEMÝR ASAF ATTÝLÂ ÝLHAN CAN YÜCEL HASAN HÜ

ERCÜMENT UÇARI MUHTEÞEM SÜNTER BAHAEDDÝN KARAKOÇ CEMA

KARAKOÇ NURÝ PAKDÝL ALÝ PÜSKÜLLÜOÐLU ERDOÐAN ALKAN KEMAL Ö

DÝNÇER SÜMER ERGÝN GÜNÇE METÝN DEMÝRTAÞ ERDEM BAYAZIT ÝH

GÜRPINAR ATAOL BEHRAMOÐLU ABDÜLKADÝR BULUT SENNUR SEZER SÜ

NURETTÝN DURMAN AHMET TELLÝ HÝDAYET KARAKUÞ HÜSEYÝN PEKER H

MENGÜÞOÐLU ARKADAÞ ZEKAÝ ÖZGER ARZU K. AYÇÝÇEK BEHÇET AYSA

MEHMET ATÝLLA MARAÞ EBUBEKÝR EROÐLU SÝNA AKYOL BARIÞ PÝRHAS

CAHÝT YEÞÝLYURT TURAN KOÇ BEÞÝR AYVAZOÐLU METÝN CENGÝZ ÞÜK

ÖZÇELÝK VEYSEL ÇOLAK MURATHAN MUNGAN MUSTAFA RUHÝ ÞÝRÝN RO
FÝÞEKÇÝ YAÞAR AKGÜL YAÞAR BEDRÝ (ÖZDEMÝR) ADNAN ÖZER AHMET E

TURAÇ ADEM TURAN LEVENT SUNAL MUSTAFA ÝSLAMOÐLU NEVZAT ÇE

ÞEKER TAHA ÇAÐLAROÐLU AKGÜN AKOVA ALÝ ASKER BARUT BETÜL TARI

ERÖZÇELÝK SUNAY AKIN TACETTÝN ÞÝMÞEK TAYYÝB ATMACA ENVER TOPAL

AKIN MUSTAFA AYDOÐAN NAZÝR AKALIN HÜSEYÝN AKIN CENGÝZ COÞKUN

ÝDRÝS ÖZYOL ÝRFAN YILDIZ BEJAN MATUR MUSTAFA MUHARREM MUSTA

TENEKECÝ M. HANÝFÝ ÝSPÝRLÝ MUSTAFA KELOÐLU MEHMET AYCI MUSTA

Z ÇAMLIBEL KEMALETTÝN KÂMÝ KAMU NAZIM HÝKMET RAN ERCÜMEND

ISAKÜREK ASAF HALET ÇELEBÝ SABAHATTÝN ALÝ AHMET MUHÝP DIRANAS

AÐLARCA MELÝH CEVDET ANDAY MÜÞTAK ERENUS BEHÇET NECATÝGÝL

N MURAT ARIBURNU CEYHUN ATUF KANSU MEHMED KEMAL SABAHATTÝN

ÜSEYÝN ÞÜKRAN KURDAKUL TURGUT UYAR ALÝ YÜCE EDÝP CANSEVER

AL SÜREYA ECE AYHAN (ÇAÐLAR) AHMET OKTAY (BÖRTECENE) SEZAÝ

ÖZER HÝLMÝ YAVUZ ÖZDEMÝR ÝNCE ÜLKÜ TAMER YAVUZ BÜLENT BAKÝLER
SAN ÜREN CAHÝT ZARÝFOÐLU M. AKÝF ÝNAN EGEMEN BERKÖZ MELÝSA

ÜREYYA BERFE ÝSMET ÖZEL ÖZKAN MERT REFÝK DURBAÞ M. RAGIP KARCI

HÜSEYÝN YURTTAÞ NÝHAT BEHRAM OSMAN SARI AHMET ADA METÝN ÖNAL

AN CUMALÝ ÜNALDI HASANNEBÝOÐLU GÜLSÜM AKYÜZ HULKÝ AKTUNÇ

SAN HABÝB BEKTAÞ ÝZZET YASAR METÝN DEMÝRCÝ ABDULKADÝR BUDAK

KRÜ ERBAÞ TUÐRUL TANYOL ALÝ CENGÝZKAN HÝLMÝ HAÞAL MUSTAFA

ONÝ MARGULÝES AYHAN GÜLSOY HAYDAR ERGÜLEN SALÝH BOLAT TURGAY

RHAN HÜSEYÝN K. ECE ORHAN ALKAYA ÖMER FARUK HATÝPOÐLU CAFER

ELÝK NURULLAH GENÇ GÖKHAN AKÇÝÇEK MEHMET ERDOÐAN MEHMET

IMAN HÜSEYÝN ALEMDAR HÜSEYÝN ATLANSOY RASÝM DEMÝRTAÞ SEYHAN

LOÐLU MÜRSEL SÖNMEZ NECATÝ POLAT ÞABAN ABAK CEVAT AKKANAT ENÝS

N ESRA ZEYNEP KEMAL SAYAR MEVLÂNA ÝDRÝS ÞAHÝN TAÞ DERYA ÇOLPAN

AFA PINARBAÞI ALÝ AYÇÝL MUSTAFA OÐUZ FATMA ÞENGÝL SÜZER ÝBRAHÝM

AFA BAKÝ EFE HÜSEYÝN KAYA NÝLAY ÖZER KADÝR AYDEMÝR ONUR CAYMAZ
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MEHMET ÂKÝF ERSOY (1873)
Ýstanbul, 1873-27 Aralýk 1936. Safahat (1911), Süleymaniye Kürsüsünde (1912),
Hakkýn Sesleri (1913), Fatih Kürsüsünde (1914), Hatýralar (1917), Asým (1924),
Gölgeler (1933). Bütün þiirleri Safahat adý altýnda toplanmýþtýr.
“Hakkýn Sesleri”nin bir bölümünde (Safahat, Haz: M. Ertuðrul Düzdað, Gonca Yay.,
3. Bas., Ýst., 1989, s. 184-185, 576 s.) babasýndan söz eder. “Baba”nýn önemli
olduðu bir diðer þiiri “Küfe” (Age. s. 20-23) dir.

Hakkýn Sesleri’nden
Üç beyinsiz kafanýn derdine, üç milyon halk,
Bak nasýl doðranýyor? Kalk, baba, kabrinden kalk!1
Diriler koþmadý imdâdýna, sen bâri yetiþ...
Arnavutluk yanýyor... Hem bu sefer pek müdhiþ!
Tek kývýlcým kabarýp öyle cehennem kustu:
Ki hemen kol kol olup sardý bütün bir yurdu.
O ne yangýn ki: Ocak kalmadý söndürmediði!
O ne tûfan ki: Yakýp yýktý bütün vâdiyi!
Âþinâ çehre arandým... O, meðer, hiç yokmuþ...
Yalýnýz bir kuru çöl var ki, ne sorsan: Hâmûþ!
Âþinâ çehre de yok, hiçbirinin yâdý da yok;
Yakýlan bunca hayâtýn, hani, ecsâdý da yok!
Yoklasan külleri, altýndan, emînim, ancak,
Kömür olmuþ iki üç parça kemiktir çýkacak!
Baba! En sevgili annen, o senin öz vatanýn
Olacak mýydý fedâ hýrsýna üç kaltabanýn?
Dedemin sürdüðü, can ektiði toprak gitti...
Öyle bir gitti ki hem: bir daha gelmez ebedi!
Ne olurdun bunu kalkýp da göreydin acaba?
“Meþhed”in beynine haç saplanacak mýydý baba!
Ne felâket: Dönüversin de mesâcid ahýra,
Hýrvat’ýn askeri tepsin çýkýp üstünde hora!
Bâri bir hâtýra kalsaydý þu toprakta diri...
Yer yarýlmýþ, yere geçmiþ þühedâ türbeleri!
1 Babam Fatih müderrislerinden Ýpekli Hoca Tahir Efendi merhumdur ki,
benim hem babam, hem hocamdýr. Ne biliyorsam kendisinden öðrendim.
Þi’rin daha iyi anlaþýlmasýna, merhûmun da rahmetle anýlmasýna vesîle
olur, diye þu hâþiyeyi yazmaya mecbur oldum.
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ORHAN SEYFÝ ORHON (1890)
Ýstanbul, 1890- 22 Aðustos 1972. Þiir kitaplarý: Fýrtýna ve Kar (1919), Peri Kýzý ile
Çoban Hikâyesi (1919), Gönülden Sesler (1922), O Beyaz Bir Kuþtu (1941), Kervan
(1964), Hicviyeler (1951), Þiirler (Seçmeler, Nihat Sami Banarlý’nýn önsözüyle,
1970).
“Evimiz” (Þiirler, MEB Yay., Ýst., 1970, s. 110-115, 240 s.) þiiriyle bu çalýþmamýzda
yerini aldý.

Evimiz
Evimiz eski tarzda bir evdi:
Kalýn duvarlý temeller, kepenkli pencereler...
Güzel deðilse de pek,
Metindi çok yapýsý.
Çekerdi dikkati kim görse, ilk bakýþta hemen,
Yeþil sokak kapýsý.
Öðünürdüm onunla ben de biraz
Ýlâhilerle, dualarla geldi çünkü o yaz
Büyük babam hac’dan.
Ama bayram olunca illâllah,
Usanýrdým o sevdiðim kapýyý,
“Gidip kapat, aç!”dan
Kapýnýn sallanýrdý üstünde
Büyükçe bir tokmak.
Gelince mektepten,
Çalardým üç kere, hem hýzlý hýzlý: Tak tak, tak
Açýlýr. Girdiniz mi bir avlu.
Saðýnda bir anbar,
Ýçi her türlü hýrdavatla dolu.
Solunda bir de basýk, çok basýk yemek odasý.
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Dokunurdum elimle hep tavana.verirdi her dokunuz,
Büyümüþ bir adam gururu bana!
Onun yanýnda da bir baþka ayný tarzda oda
Ýhtiyar Nakþi Kalfanýndý o da.
Vardý mutbakta bir derin kuyusu:
Baþýnda bir çýkrýk,
Yanýnda bir de kova,
Ýçinde buz gibi su!
Bahçemiz çok büyük deðildi ama,
Yeterdi oynamama.
Seyrederdim o bahçeden her gün,
Bitiþik komþunun güzel kýzýný.
Daha on üç yaþýnda âþýktým.
O yaþta hissettim,
Bu dertli, tatlý iþi.
Hayalen âþýk olup gizli gizli iç çekiþi!
*
Çýkýnýz merdivenle üst katýna:
Geniþçe bir sofa vardýr, boyunca bir de sedir.
Sedirin en baþýnda âdettir,
Gelir babam oturur.
Elinde bir de kitap varsa anlarýz ki hemen:
“Zavallý Necdet”dir.
Sert bir askerdi mesleðinde ama,
Onda çok hisli bir gönül vardý.
Hem okur, hem de bâzen aðlardý.
Güzel adamdý babam,
Hafif kemerli kibar bir burun, geniþ bir alýn,
Ýnce, kumral býyýklý hoþ bir aðýz.
Tâ içinden gülümseyen tatlý,
Açýk elâ gözler...
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Temiz ve þýk giyinir.
Cuma, pazar günü tek atlý bir spor araba.
Elinde dizginler,
Mesirelerde gezer...
Dolaþýr evde ihtiyar vâri:
Uzun bir entari,
Yakasýz hayderiyye sýrtýnda,
Belinde bir de kuþak...
Yüzü pek sertti, kalbi çok yumuþak!
Büyük annem Tekir peþindeydi.
Gözü damlarda yoksa sevgilisi;
Beklemekten þikâyet etmezdi
“Görünür, derdi, þimdi nerdeyse!”
Çalýþýr Aðabeyim susup derse!
Annemin yoktu ayrý bir köþesi.
Herzaman, herkesin iþindeydi.
Niye gelmiþti sanki dünyaya?
Ne yapmak için?
Ne olmak için?
Gözünde bizden ibaretti kâinat ancak,
Yaratýlmýþtý anne olmak için!
Büyük babam, sevmez
Nedense hiç sediri.
Oturur yerde kendi minderine.
Önünde seccade,
Elinde tesbihi, yahut ta yasemin çubuðu.
Dayanýp þöyle dinlenir sade.
Dumanlý gözleri sýksýk dalar gider derine...
Konuþur bâzý kendi kendine de!
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Sokulurdum yavaþçacýk o zaman:
-Kuzum Büyük baba, derdim, konuþtuðun kimdi?
-Haramiler, yavrum!
-Ne yaptýlar sana onlar?
Gülüp bakar yüzüme:
-Çaldýlar en sonunda gençliðimi!
Keyiflenirse masal anlatýr, fakat ne masal!
Yaratýr durmadan muhayyelesi
Ne akla gelmedik iþler, neler, neler artýk...
Yaratýr baþka türlü bir dünya!
Yok onun farký bizce rüyadan,
Daha bin kerre hoþ bu dünyadan;
Perilidir göller,
Sihirli ýrmaklar,
Tekin deðil daðlar,
Uçuþur göklerinde ankalar...
Murat reis açýlýr orda Hint denizlerine.
Görünür Zülfikarý elde ali,
Döðüþür Kaf daðýnda evlerle...
Baþlar artýk masallarýn revüsü:
Sihirli elma, Keloðlan, sihirli seccade,
Hýzýrla Ýlyas Ebali Sinan,
Peri kýzýyla çoban...
Açýl kilit açýlýr,
Hazineler saçýlýr...
Hepimiz dinleriz kulak kesilip,
Hepimiz dinleriz susup, çýt yok...
Hele ben büsbütün dalýp giderim
Masallar âlemine!.
Gece rüyamda hep masal görürüm:
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Ya bir sihirli anahtar bulup hazineleri
Açar, açar, açarým.
Ya olur bir sihirli seccade,
Uçar, uçar, uçarým!...
*
Gece mehtap olunca pencereyi
Açýp dalardým aya!
Açýlýr komþunun da penceresi,
Duyulur bir ipek hýþýltý sesi...
Sonra gevrek, sürekli kahkahalar!...
Ýçim ýþýkla dolar,
Ýçim sevinçle dolar,
Hissederdim ki, çok þükür ben de,
Mutlu insanlarýn içinde varým,
Hissederdim ki ben de bahtiyarým!
Sana, ey eski tarzda, bir parça
Basýk ve loþça fakat,
Þirin ve hoþ evimiz!
Sana, ey ilk çocukluk, ilk gençlik!
Sana, ey ilk temiz, güzel aþkým!
Ey uzak, mutlu, kaygýsýz günler!
Size benden yýðýn, yýðýn þükran,
Size benden yýðýn, yýðýn hasret,
Size, ey þimdi kaybolan cennet!..
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ÂÞIK VEYSEL (1894)
Sivas - Þarkýþla, 1894-21 Mart 1973. Eserleri: Deyiþler (1944), Sazýmdan Sesler (1949),
Âþýk Veysel Hayatý ve Þiirleri (1963), Dostlar Beni Hatýrlasýn (Toplu Þiirleri, Haz: Ümit
Yaþar Oðuzcan, 1970-71).
“Sazým’a” þiirinin son dizesinde Âþýk Veysel babasýný ve bütün babalarý taçlandýrýr.
(Âþýk Veysel, Hayatý ve Þiirleri, Haz: Yavuz Bülent Bâkiler, Tercüman Aile ve Kültür
Kitaplýðý, Ýst., 1986, s. 60)

Sazým’a
Ben gidersem sazým sen kal dünyada
Gizli sýrlarýmý aþikâr etme
Lâl olsun dillerin söyleme yâda
Garip bülbül gibi âh ü zâr etme
Gizli derdlerimi sana anlattým
Çalýþtým sesini sesime kattým
Bebe gibi kollarýmda yaylattým
Hayali hatýr et beni unutma
Bahçede dut iken bilmezdim sazý
Bülbül konar mýydý dalýna bâzý
Hangi kuþtan aldýn sen bu âvâzý
Söyle doðrusunu gel inkâr etme
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Benim her derdime ortak sen oldun
Aðlarsam aðladýn gülersem güldün
Sazým bu sesleri turnadan m’aldýn
Pençe vurup sarý teli sýzlatma
Ay geçer yýl geçer uzarsa ara
Giyin kara libas yaslan duvara
Yanýndan göðsünden açýlýr yara
Yâr gelmezse yaralarýn elletme
Sen petek misali Veysel de arý
Ýnleþir beraber yapardýk balý
Ben bir insanoðlu sen bir dut dalý
Ben babamý sen ustaný unutma.

24 |

BABA BU KÝTAP SANA

FARUK NAFÝZ ÇAMLIBEL (1898)
Ýstanbul, 1898- Akdeniz, 8 Kasým 1973. Þiirleri: Þarkýn Sultanlarý (1919), Gönülden
Gönüle (1919), Çoban Çeþmesi (1919), Dinle Neyden (1919), Suda Halkalar
(1928), Bir Ömür Böyle Geçti (Seçme Þiirleri, 1933), Elimle Seçtiklerim (1934),
Akarsu (1937), Akýncý Türküleri (1938), Heyecan ve Sükun (Seçme Þiirleri, 1959),
Zindan Duvarlarý (1967), Han Duvarlarý (Seçme Þiirleri, 1969).
“Oðluma” (Han Duvarlarý, MEB Yay., Ýst., 1995, s. 165-166) isimli þiiri, þair bir
“baba”nýn muhayyel bir “oðul”a yazdýðý ilginç bir þiir olmasý sebebiyle ve çalýþmamýza farklý bir tat katmasý amacýyla alýndý.

Oðluma
Biliyorsun ki, oðlum, ortada ne sen varsýn,
Ne seni yeryüzüne getirecek bir anne:
Bir gün cihâna gelmen mukadderse, anlarsýn,
Bu geliþten gözümü, göynümü yýldýran ne?
Her gün saban baþýnda topladýðýn kederler
Seni yorgun çýkarýr sabahýn altýsýna
Çalýþkan ellerine bakanlar kirli derler,
Leke derler alnýnda güneþ karaltýsýna.
Ýnce belin bükülmez zamanýn dizlerinde,
Öpülen eteklere ayaðýný silersin.
Yoksulluðun yüzerek sonsuz denizlerinde
Gördüðün her kýt’aya açýktan diþ bilersin.
Ayaðýndan çarýklar dökülür parça parça,
Gözyaþlarýn çürütür gömleðinin kolunu.
Bir lokmanýn ardýnda dolaþýr haftalarca,
Sürgün gibi gezersin kendi Anadolu’nu!
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Fazîlet arkadaþýn, hakîkat yoldaþýnla
Seyredersin yabancý bir ufkun bahârýný,
Bulutlarý delsen de yükselen dik baþýnla
Sonunda bir diþiye maledersin varýný.
Akþamlarý bir camýn önünde, seni deðil,
Elindeki çýkýný gözetliyen karýndýr.
Hakkýn önünde deðil, zulmün önünde eðil!
Taçlar bile cihanda eðilen baþlarýndýr...
Derdim, omuzlarýna yük olmasýn bu varlýk,
Derdim, oðlum ne Haktan, ne kuldan bir þey umsun
Nasip olmaz kimseye bu kadar bahtiyarlýk
Ki sen benim doðmamýþ, doðmayacak oðlumsun!
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KEMALETTÝN KÂMÝ KAMU (1901)
Bayburt, 15 Eylül 1901-Ankara 6 Mart 1948. Þiirleri ölümünden sonra Kemalettin
Kamu, Hayatý, Þahsiyeti ve Þiirleri (Haz: Rýfat Necdet Evrimer, 1949) adlý kitapta bir
araya getirilmiþtir.
“Bir Çocuk” (Kemâlettin Kâmi Kamu, Haz: Gültekin Sâmanoðlu, Kültür ve Turizm
Bak. Yay., Ank., 1986, s. 113) baþlýklý aþaðýdaki þiirinde, babasý savaþta ölen bir
çocuðun duygularý yansýtýlmaktadýr.

Bir Çocuk
Dediler ki: ‘- Yok baban,
Babaný aldý vatan!’
Meðer burada yatan
Senmiþsin, babacýðým!
Davullar çala çala,
Köylü döküldü yola...
Ne güzeldi alayla
Gidiþin... babacýðým!
Kaldýn diye askerde
Anam uðradý derde...
Bu tenha tepelerde
Ne iþin... babacýðým?
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NAZIM HÝKMET RAN (1902)
Selânik, 15 Ocak 1902-Moskova, 3 Haziran 1963. 835 Satýr (1929), Jokond ile Siya-u
(1929), Varan 3 (1920), 1+1=1 (1930), Sesini Kaybeden Þehir (1931), Gece Gelen
Telgraf (1932) Benerci Kendini Niçin Öldürdü? (1932), Taranta Babu’ya Mektuplar
(1935), Portreler (1935), Simavna Kadýsý Oðlu Þeyh Bedrettin Destaný (1936), Kurtuluþ
Savaþý Destaný (1965, Kuvay-ý Milliye adýyla, 1968), Saat 21-22 Þiirleri (1966), Dört
Hapishaneden (1966), Rubailer (1966), Yeni Þiirleri (1966), Memleketimden Ýnsan
Manzaralarý (5 cilt, 1966-1967), Son Þiirleri (1970).
Nazým Hikmet’in “baba” ifadesini kullandýðý þiirleri arasýnda dikkatimizi çekenler þunlar: “Bir Provokatör Üstünde Hiciv Denemeleri” (Benerci Kendini Niçin Öldürdü? Adam
Yay., 12. Bas., Ýst., 1995, s. 150-155; 276 s.), “Saat 21-22 Þiirleri”nden ‘21 Eylül
1945’ (Kuvâyi Milliye, Adam Yay., 13. Bas., Ýst. 1996, 229 s., s. 98), “(***)”, (Yatar
Bursa Kalesinde, Adam Yay., 10. Bas., Ýst., 1996, s. 12, 215 s.), “Memleketimden
Ýnsan Manzaralarý” (Memleketimden Ýnsan Manzaralarý, Adam Yay., 14. Bas., Ýst.,
1996, 534 s., s. 11-12; ayrýca s. 478-480; Halil’e, karýsý Ayþe’nin yazdýðý mektubun
baþ kýsmý. C.A.), “Gençlik” (Ýlk Þiirler, Adam Yay., 13. bas., Ýst., 1995, s. 62, 223 s.),
“Ocak Baþý” (Age., s. 87-90, 223 s.), “Fantezi Köy Hikâyesi”ndeki “Merak” bölümü
(Age., s. 94-98).

Saat 21-22 Þiirleri'nden...
21 Eylül 1945
Oðlumuz hasta,
babasý hapiste,
senin yorgun ellerinde aðýr baþýn,
dünyanýn hali gibi halimiz...
Ýnsanlar, daha güzel günlere insanlarý taþýr,
oðlumuz iyileþir,
babasý çýkar hapisten,
güler senin altýn gözlerinin içi,
dünyanýn hali gibi halimiz...
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Memleketimden Ýnsan Manzaralarý
Beþinci Kitap'tan...
(Halil’e, karýsý Ayþe’nin yazdýðý mektubun baþ kýsmý- C.A.)
1.
Bu mektubu yatakta hasta yazýyorum sana.
Burda olsaydýn bana ne iyi bakardýn.
Leylâ bastý altýsýna.
Yaþýna göre zayýf:
uyutuyorum gündüzleri.
Þimdi uyandýrdým:
yanaklarý pembe pembe
adeta büyük insanlarýnki gibi ela gözleri.
(Farkýnda mýsýn
yalnýz gözlerimiz deðiþmiyor,
ve kalýyor hatýralaþmadan orda
iyi ve kötü çocukluðumuz.)
Babaya mektup yazýyorum, Leylâ, dedim.
Baba mý? dedi,
esnedi.
Pek uyku sersemi oluyor bu kýz.
Ev halký selam eder
Leylâ ve ben ellerinden öperiz.
2.
Ýyileþtim.
Buralarý pek güzelleþti.
Bahar.
Yemiþ aðaçlarý en güzel þeyi topraðýn.
Hapisanede var mý?
Ordakiler de burdakiler gibi bahar açarak
senin dünyaný güzelleþtirebiliyorlar mý?
Leylâ ile hep seni konuþuyoruz:
“Babam mektubu ne zaman alacak?” diye soruyor hep...
“Bu gece yatacaðýz, sonra alacak, deðil mi?” diyor.
Peynirli pide yaptýk,
hatýrladýk seni,
bahçede yedik.
Babamýz, sizi özledik.
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Þimdi Leylâ’nýn bir sürü yaramazlýðýný söylediler.
Onu bir temiz dövmek için mektubu kesiyorum.
Geldi Leylâ.
Azarladým.
Aðlamaya baþladý.
Dövemedim.
Koca çýnarýn altýna, iskemleye oturttum,
bir de batan hýrkasý vardýr
hiç sevmez
giydirdim onu da.
Oturacak minicik burnuyla akþama kadar orda
yapyalnýz.
Þimdi sen fena halde acýmýþsýndýr.
Ne yapalým fakat,
adam olmasý için böyle lazým, babamýz.
Baþým aðrýyor.
En iyisi hiç çocuðu olmamak,
bunu diyemiyorum bir türlü.
Seviyorum çocuklarý bütün eziyetleriyle.
On iki çocuðum olsaydý
dünyanýn en bahtiyarý ben olurdum,
düþün:
birinin eksiði ötekinde tamam,
kusurlu ayrý ayrý
ama on ikisi birleþince mükemmel bir tek adam
ve onun annesi ben.
Hesabettim:
bugün tam
sen içeri gireli üç sene oluyor
ve ben aðabeyimin evindeyim iki senedir.
“Hapiste günler aðýr geçer
seneler çabuk,” derdin,
hapiste insaný olan için de öyle:
günler aðýr
seneler çabuk.
Ellerinden öperim kocacýðým
babacýðýmýz ellerinizden öperiz.
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ERCÜMEND BEHZAD LAV (1903)
Ýstanbul, 1903-Ýstanbul, 16 Mayýs 1983. Þiir kitaplarý: S.o.S. (1931), Kaos (1934), Açýl
Kilidim Açýl (1940), Mau Mau (1962), Üç Anadolu (1964).
Þairin “Baba Evi” (Ercümend Behzad Lav, Bütün Eserleri, Haz: Doðan Hýzlan, YKY, Ýst.,
1996, s. 231-232) ve “Mavi Boyalý Ev” (Age., s. 233) baþlýklý metinlerinde “baba”
önemli bir unsur olarak karþýmýza çýkar.

Baba Evi
I
Yýlda bir yüzümü görürdü ev halký
Hatýrlarým beni
Uykumda sevdiðini annemin
Hele büyük annem
Aldýrmazdým yoldan geçerdi de
Beni gözleriyle öperdi bakýp arkamdan
Kýþýn
Cama burnunu dayayarak uyuduðu geceler
Sayýsýzdý kýz kardeþimin beni beklerken
II
Köþe minderinde okur
Mevlâna’yý Hayyam’ý
Ve yalnýz düþünürdü büyük babam
Büyük annem de
Tersler azarlar halayýklarýný
Allahý kandýrýrdý beþ vakit namazýnda
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III
Nil’e resmini gösterecekler bir gün
O hatýrlamýyacak
Yanaðýný yanaðýna dayadýðý adamý bebekken
Nitekim ben de
Hiç tanýmam kucaðýndaki çocuðu þu adamýn
Derler ki o çocuk benmiþim
O beyaz sakallý asker de büyükbabam
IV
Babam Hasan Sýtký
Hem asker
Hem þairdi
912’de topraða girdi
V
Ne mutlu babama ki
Beni görmeden öldü
Geceleri yýldýzlarý sayan
Uykusunda mýsralar
Sayýklayan beni
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ARÝF NÝHAT ASYA (1904)
Çatalca, 7 Þubat 1904-Ankara, 5 Ocak 1975. Þiir kitaplarý: Heykeltraþ (1924),
Yastýðýmýn Rüyasý (1930), Ayetler (1936), Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946), Kubbe-i
Hadra (1956), Rubaiyyat-ý Arif (1956), Kovada Kalan (1962), Kökler ve Dallar (1964),
Emzikler (1964), Dualar ve Aminler (1967), Kova Burcu (1967), Aynalarda Kalan
(1969), Avrupa’dan Rubailer (1969), Þiirler (1971).
Þairin “Düþler” (Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Ötüken Yay., 8. Baský, Ýst., 1997, s.
103.) baþlýklý þiirinde; iyi þeyler ümit eden bir ailenin bireyleri anlatýlýrken “baba”ya
da yer verilir.

Düþler
Ana, eski günlerinden
Gelen, tadlý bir düþ gördü...
Baba,dilediðinden çok
Altýn gördü, gümüþ gördü.
Engelleri yene yene,
Yol olmuþtu ayla sene:
Delikanlý, ülküsüne
Giden bir yürüyüþ gördü.
Gecelerin ortasýnda
Neler yoktu aynasýnda:
Küçücük kýz, rüyâsýnda
Kendini büyümüþ gördü.
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ÖMER BEDRETTÝN UÞAKLI (1904)
Uþak, 1904-Ýstanbul, 24 Þubat 1946. Þiir kitaplarý: Deniz Sarhoþlarý (1926,
Deðiþtirilmiþ 2. baský 1929), Yayla Dumaný (1934), Sarýkýz Mermerleri (1940), Bütün
Eserleri (Haz: Ýnci Enginün, 1988).
“Baba”sýnýn “ölümü için” yazdýðý “Sýlaya Giderken” (Ömer Bedrettin Uþaklý, Bütün
Eserleri, Haz: Ýnci Enginün, TDK Yay., Ank., 1988, s. 21) þiirinde annesine seslenen þair,
“O Ses” (Age, s. 77) þiirinde kendisine doðru yapýlacak “baba” þeklindeki bir seslenmenin hasretini çekmektedir.

O Ses
Ötün kuþlar, esin rüzgârlar esin,
Aksi bende “baba!” diyen her sesin..
Gözlerim sönsün ki çocuk görmesin;
Görmesin beþikler ve salýncaklar...
Gözyaþým baþýnda kaynak olsaydý;
Kalbim, fidanýna yaprak olsaydý;
Seninle birlikte toprak olsaydý,
Baharlar, meyveler ve oyuncaklar...
Ýstiyorum ki o ses “baba!” desin,
Yeniden dirilip ruhum titresin.
Ýstiyorum ki o ses “baba!” desin,
Mesut penceremden görsün þafaklar...
Gönül yine mezar istiyor, mezar!
Çocuksuz ovalar, çocuksuz baðlar!
Çocuk þarkýlarý duyulmaz daðlar!
Çocuk arabasý geçmez sokaklar!..
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NECÝP FAZIL KISAKÜREK (1905)
Ýstanbul, 26 Mayýs 1905-25 Mayýs 1983. Þiir kitaplarý: Örümcek Aðý (1925),
Kaldýrýmlar (1928), Ben ve Ötesi (1932), Çile (1962), Þiirlerim (1969), Es-Selam (1973).
Necip Fazýl Kýsakürek’in “baba” temasýna atýf yaptýðý iki þiiri vardýr: “Zindandan
Memed’e Mektup” (Çile, Büyük Doðu Yay., 12. Bas., Ýst., 1987, s. 420) ve “Babadan
Oðula” (Age., s. 416). Bunlardan ilkinde politik bir tespite gönderme yapan þair, ikincisinde vefat eden bir baba ile oðlu arasýndaki “sýrra” temas eder.

"Zindandan Mehmed'e Mektup"tan...
Zindan iki hece, Mehmed’im lâfta!
Baba katiliyle baban bir safta!
Bir de, geri adam, boynunda yafta...
Halimi düþünüp yanma Mehmed’im!
Kavuþmak mý?.. Belki... Daha ölmedim!
(...)

Babadan Oðula
Eve dönmez bir akþam;
Ve gün yüzlü çocuðu,
Sorar: Nerede babam?
Bakarlar, oldu, bitti;
Gelir, derler çocuða,
Baban attâya gitti.
Uzar, gider bu attâ;
Ve neler neler olmaz!
Ve kimbilir ne hattâ:
Bir mahþer gerisinde;
Babasý döner birgün,
Oðlunun derisinde...
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ASAF HALET ÇELEBÝ (1907)
Ýstanbul, 29 Aralýk 1907-Ýstanbul, 15 Ekim 1958. Þiirlerini He (1942), Lâmelif (1945),
Om Mani Padme Hum (1953, ilk iki kitabý ve yeni þiirlerini bir araya getirdi.) isimli kitaplarda topladý.
Þairin “baba”ya yer verdiði þiirleri þunlardýr: “Nurusiyah” (Bütün Þiirleri, (Haz:
Selahattin Özpalabýyýklar), YKY, 1998, s. 23) “Þamandýra Baba” (Age., s. 56),
“Memleketim” (Age, s. 82), “Ýstanbulumun Dili” (Age., s. 83)

Nurusiyah
bir vardým
bir yoktum
ben doðdum
selimi sâlisin köþkünde
sebepsiz hüzün hocamdý
loþ odalar mektebinde
harem aðalarý lalaydý
kara sevdâma
uyudum
büyüdüm
ve nûrusiyâha aðladým
nûrusiyâha aðladýðým zaman
annem sûzudilâra idi
ve babam bir tambur
annem sustu
babam küstü
ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha aðlarým
nûrusiyâaah
nûrusiyâaahhh
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SABAHATTÝN ALÝ (1907)
Gümülcine, 25 Þubat 1907-Kýrklareli, 2 Nisan 1948. Þiir kitabý: Daðlar ve Rüzgâr (1935).
“Babam Ýçin” (Daðlar ve Rüzgâr, Cem Yay., Ýst.,1993, s.123) baþlýklý þiirinde babasýnýn
ölümünü konu edinir. Babasýnýn ölümü onun ruhunda derin kederler oluþturur.

Babam Ýçin
Allahým!.. Ýþte bugün,
Þu zavallý ömrümün
En matemli bir günü.

Elim böðrümde kaldým,
Ben bugün haber aldým:
Babamýn öldüðünü.

Bitti hayatýn tadý,
Bu haber býrakmadý,
Dudaðýmda tebessüm.

Kalbim oyuldu yer yer,
Aman Yarabbi, meðer
Ne acýklý imiþ ölüm
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Daha birkaç gün evvel,
Yüzümü okþayan el,
Þimdi toprak oluyor.

Kendi vücudum kadar
Bana yakýn olanlar,
Birden, uzak oluyor.

Ah Baba!..Daha düne
Kadar senin göðsüne
Saklýyordum baþýmý.

Ýnan babacýðým, inan,
Bu ateþ, menba’ýndan
Kuruttu gözyaþýmý...
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AHMET MUHÝP DIRANAS (1908)
Ýstanbul, 1908- Ankara, 21 Haziran 1980. Bütün þiirlerini Þiirler adlý kitapta topladý. (1974)
“Atlýkarýnca” (Þiirler, Adam Yay., 2. Bas. Ýst., 1995, s. 72) þiirinde “baba”sýna deðinir.

Atlýkarýnca
Ne çektik böyle gülünceyedek
Eh, þeniz iþte hep bu düðünde!
Karým þen bir deliler evinde,
Yirmisindeki hemþirem Van’da,
Babam tahta tezgâhýnýn üstünde,
Ben bir hayal atýnýn sýrtýnda,
Ve anam mahzun... ölünceyedek.
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CAHÝT SITKI TARANCI (1910)
Diyarbakýr, 4 Ekim 1910-Viyana, 12 Ekim 1956. Þiir kitaplarý: Ömrümde Sükut (1933),
Otuz Beþ Yaþ (1946), Düþten Güzel (1952), Sonrasý (1957), Bütün Þiirleri (Haz. Asým
Bezirci, 1983)
“Cahit Sýtký Tarancý, 8-9 yaþlarýnda avluda aðlamasý üzerine babasýnýn, ‘Seni alýr,
atarým’ diyerek onu kucaðýna alýp boþluða doðru yöneltmesi, Tarancý’nýn sonraki yýllarda kullandýðý ‘karanlýða doldum’ ifadesiyle söze döküldü. Þiirlerinde çokça kullandýðý
ölüm temasý bu sahneyle yakýndan ilintiliydi.” (Yeni Þafak Gazetesi, 16.10.2003).
“Gariplik” (Otuz Beþ Yaþ, Can Yay., 12. Bas., Ýst., 1997, s. 210, 245 s.) onun babasýndan açýkça yakýndýðý bir mýsrayla baþlar:

Gariplik
Babam kýrdý beni ilkönce babam
Dosttan gördüm kahrýn daniskasýný
Nankör çýktý iyilik ettiðim adam
Sevdiðim kýz da savdý sýrasýný

Bendim hayal üstüne hayal kuran
Gözüm kapalý olduðu zamanlar
Benim baþýný taþtan taþa vuran
Sandýðým gibi deðilmiþ insanlar

Garibim dünyada garip nafile
Gelse boynuma dolansa da bahar
Kendi hoþ kendi mâsum sesinizle
Siz söyleyin garipliðimi kuþlar
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ZÝYA OSMAN SABA (1910)
Ýstanbul, 1910-Ýstanbul, 1957. Þiir kitaplarý: Sebil ve Güvercinler (1943), Geçen
Zaman (1947), Nefes Almak (1957), Geçen Zaman-Nefes Almak (Üç kitabýndaki
bütün þiirleri, 1974).
Þairin þu þiirlerinde “baba” kelimesiyle karþýlaþýrýz: “Ýmkânsýz Tesadüfler” (Geçen
Zaman Nefes Almak, Varlýk Yay., Ýst., 1991, 160 s., s. 26), “Bir Oda, Bir Saat Sesi”
(Age., s. 27.), “Ben De” (Age., s. 29), “Nasýl Anmazsýn” (Age., s. 30), “Evim, Karým,
Çocuðum” (Age., 37) “Bütün Saadetler Mümkündür” (Age., s. 39) , “Sizleri
Görüyorum” (Age., s. 68), “Ana, Baba, Evlât” (Age., 82-83), “Çocuk Gülüþleri” (Age.,
s. 87), “Sevgiler” (Age., s. 68), “Ýstanbul” (Age., s. 108-109), “Denizler Aþýrý” (Age., s.
110-111), “Bir Yer Düþünüyorum” (Age., s. 113), “Hayal Ülke” (Age., s. 114),
“Ölmek Konusunda” (Age., s. 133), “Herkes Bir Türlü” (Age., s. 141.), “Herkesin Evi
Ýçin” (Age., s. 154-155).

Ýmkânsýz Tesadüfler
-Cahit Sýtký Tarancý’yaÞimdi çýkýverecek karþýma arkadaþým,
Mektebe gitmek için geçtiðimiz þu yoldan.
Babam tok sesiyle birden çaðýracak: “Ziya!”
Kalbimde eski sevinç, dallarda eski bahar.
Gözlerimi kapatýp: “Bil?” diyecek birisi.
Bir mahþer ortasýnda þaþýrýp kalacaðým.
Ve girecek koluma bir melek gibi karým.
Saracak etrafýný doðmamýþ çocuklarým...

41 |

BABA BU KÝTAP SANA

Bir Oda, Bir Saat Sesi
Bir oda, içinde bir saat sesi.
Hayatýn sýrtýndan giden pençesi,
Ve beni maziye götüren bir el,
Eski günlerimiz, sessiz ve güzel...
Bulduðum kayýplar, her günkü yerin,
Ýþte konsol, ayna, köþe minderin,
Seccaden, tesbihin, namaz baþörtün.
Bir þey deðiþmemiþ, sanki daha dün.
Yine ortancalar altý camýnýn,
Dýþarda sükûnu yaz akþamýnýn,
Bahçemiz sulanmýþ, ýslak her çiçek.
-Kapý çalýnacak, babam gelecek...
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RIFAT ILGAZ (1911)
Cide-Kastamonu, 1911-Ýstanbul, 1993. Þiir kitaplarý: Yarenlik (1943), Sýnýf (1944),
Yaþadýkça (1947), Devam (1953), Üsküdar’da Sabah Oldu (1954), Soluk Soluða
(1962), Karakýlçýk (1960), Uzak Deðil (Toplu Þiirleri, 1971), Güvercinim Uyur mu?
(1974), Kulaðýmýz Kiriþte (1983), Ocak Katýrý Alagöz (1987).
Þu þiirlerinde “baba” önemli yer tutar: “Baba” (Yarenlik, Çýnar Yay., 7. Bas., Ýst., 1997,
s. 28-30), “Çiloðlan” (Sýnýf, Çýnar Yay., 6. Bas., Ýst., 1996, s. 77-78), “Öðünsek Mi?”
(Ocak Katýrý Alagöz, Çýnar Yay., 5. Bas., Ýst., 1997, s. 62-64), “Saltanat” (Age., s. 7174), “Benim Güzel Yavrum” (Kulaðýmýz Kiriþte, Çýnar Yay., 6. Bas., Ýst., 1997, s. 6970), “Bilmeyecekler” (Kulaðýmýz Kiriþte, Çýnar Yay., 6. Bas., Ýst., 1997, s. 76-77).

Baba
Küçük iþler peþinde harcadýn
altmýþ üç yýlýný;
mum sattýn, kürek çektin,
kul oldun sonunda bir kapýya.
Çýkarý olduðu halde iþinin
kaplarýný doldurmadýn vaktinde,
sessiz sedasýz göçtün aramýzdan;
ne ölümün geçti gazeteye
ne dokuz göbek soyun.
Kötü mü olurdu,
beþ on para ayýrsaydýn bir kenara
kara günler için,
hiç olmazsa baþýmýzý sokacak
iki göz bir ev býraksaydýn.
Sokakta kalmýþ deðiliz,
adýný herkese hatýrlatacak
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bir dikili çöpün bile yok yeryüzünde
mezar taþýndan gayrý.
Büsbütün unutulup gideceksin
seni üç aydan üç aya hatýrlatan
elimizdeki cüzdan da olmasa...
Bizi yukardan konuþturacak
ne han býraktýn, ne hamam,
iki karýþlýk arsa da kalmadý
yangýn yerinde;
borcun bile yoktu ödenmiyecek kadar,
neyinle övüneyim!
Þöyle böyle bir memurdun
kolculuktan yetiþme
kimlerin yanýnda lâfýný edeyim!
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FAZIL HÜSNÜ DAÐLARCA (1914)
Ýstanbul, 1914. Otuzu aþkýn þiir kitabýyla son dönemin en üretken þairlerinden olan
Daðlarca’nýn bazý manzum kitaplarý þunlardýr: Havaya Çizilen Dünya (1935), Çocuk ve
Allah (1940), Daha (1943), Çakýrýn Destaný (1945), Sivaslý Karýnca (1951), Asû (1955),
Delice Böcek (1957), Mevlânâ’da Olmak (1958), Hoo’lar (1960), Cezayir Türküsü
(1961), Dýþardan Gazel (1965), Çanakkale Destaný (1965), Haydi (1968), 19 Mayýs
Destaný (1969), Hiroþima (1970), Malazgirt Ululamasý (1971), Horoz (1977), Kaçan
Uykular Ülkesinde (1981), Diþiboy (1985), Takma Yaþamalar Çaðý (1986), Uzaklarla
Giyinmek (1990), Seviþtilerken (1999).
Daðlarca, “baba” temasýný çok kullanan bir þairdir. Bunlardan bazýlarýný, incelediðimiz iki
kitabýndan þöyle sýralayabiliriz: “Çocuk, Gece, Ayakkabýlar” (Çocuk ve Allah, Kitap Yay.,
3.Bas., Ýst., 1966, s.15, 318 s.), “Büyük Azat” (Age., s. 22-24), “Siyah ve Karanlýk”
(Age., s.85-87.), “Çocuðuma Söylediðim Herhangi Bir Akþam Serenadi” (Age., s. 93.),
“Susan Dünya” (Age., s. 141.), “Nedamet” (Age., s. 222-223.), “Bahçe Ýçinde Ev, Ev
Ýçinde Düþünmek” (Age., s. 269.), “Meçhul Çocuklarýn El Ýþi Vazifesi” (Age., s. 270272.), “Ýstifade” (Age, s. 281), “Soluk-Yurt Uðruna Ölenler” (Baðýmsýzlýk Savaþý, Cem
Yay., c. 8-9, Ýst., 1973, “Sakarya Kýyýlarý” bölümü, s. 37), “Ses” (Age., “30 Aðustos”
bölümü, s. 87), “Baþlangýç” (Age., “30 Aðustos” bölümü s.108-109), “Çýplak
Kýrmýzý” (Age., “Ýzmir Yollarýnda” bölümü, s. 41.), “Ýzmir’e” (Age., “Ýzmir Yollarýnda”
bölümü, s. 90.).

Siyah ve Karanlýk
Kur’an okurdu babam bazen,
Galiba kadir gecelerinde.
Onun inanmýþ sesiyle biz çocuklar
Daha küçülürdük odanýn en uzak bir yerinde.
Müteessir olurduk kýþý gören kýrlangýçlar gibi,
Garip sedalarda hiçbir þey anlamadan.
Henüz mektebe giden ablam, bilgiç bilgiç:
‘Arapça’ derdi, nefesiyle o zaman.
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Arapça. Uzak karanlýklarda,
Siyah ve lâmba sönmüþ gibi... uzar.
Ve çocuk kalblerimizi matemiyle kaplardý
Meçhul ölülere ait mezarlar.
Arapçadan nefret ederdik, lâkin,
Okþardý babamýn okuduðu þey, muhayyilemizi.
Korkudan ve hayretten bir yeni dünya içinde
Muhakkak ki iman zaptederdi bizi.
Bir sesten sonra muhakkak baþka bir ses gelirdi,
Ama nasýl baþka, anlatýlmaz.
Babamýn sonsuz ahengi arasýnda
Okurdu yaþamalar daha az.
Ve olurdu vücudumuzdaki tarif edilmez çocukluk,
Nedense, daha uzun.
Uyanýrdý karanlýk hücrelerde,
Bütün yadigârlýðý, ruhumuzun.
Ve babamýn nefesleri yavaþlardý, hep ayni seslerle,
Tevekkül ve akýl dolu gelirdi bize, her taraf.
Babamýn elleri büyürdü ve büyürdü babamýn ellerinde
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Mushaf
... Ve nelerden sonra ben hatýrlýyorum,
Bazý geceler, yani her gece.
Babamýn ve baþka sevgililerin arapçasýný
Tesellisiz þeyler düþündükçe.

Meçhul Çocuklarýn El Ýþi Vazifesi
Oturmuþ büyük masanýn etrafýna,
Babam gazete okuyordu, biz ders çalýþýyorduk
Hesap vazifesini aceleyle yapýyordum,
Vardý benim içimde baþka yolculuk.
Nihayet sýra geldi babamdan çekinerek
Çýkardým el iþi defterimi çantamdan.
Mektebe baþladýðým bir iþ vardý nur gibi
Ki nur kesiliyordum aklýma geldiði an.
Masallar ve rüyalar gibi kalpler kesmiþtim,
El iþi kaðýtlarýnýn bir çok rengiyle.
Renklerin arasýndaki sevgiyi arayarak
Yapacaktým onlardan bir aile.
Birbirlerinden sonra çok güzel oldular,
Ellerim yanýyordu deðdikçe onlara.
Kalpler, parlak, güzel ve bin hülyalara doðru,
Kalpler, yaþar gibi, rabbim ne manzara.
Ve nihayet tembel dirseðimle dürttüm,
Çaðýrdým kardeþimi saadetime kadar.
O baktý ve hepsi baktý hayretle,
Kitaplarý terkedip hülyama karýþtýlar.
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Artýk eliþi kaðýtlarý fazla mý parlýyordu,
Kalplerin zarif þekli daha mý incelmiþti ne.
Annem bile çevirmiþti baþýný.
Ilýk odamýzýn bu tuhaf sessizliðine.
Mavi damarlarý çýkmýþ kocaman elini,
Uzattý babam, bize doðru gülerek.
Aldý defterimi ve seyretti tatlýca,
Baþýný sallarken dedi: güzel gerçek.
Fakat düþmüþ bir tanesi, diye devam etti,
O zaman biz güldük yaramaz ve çýlgýn.
Beyaz kalbi görmemiþti ne tuhaf,
Hayretimiz ve neþ’emiz üstündeydi hayatýn.
Ve bir gün bana baban öldü dediler,
Hissederken renkleriyle nasibim olan yurdu;
O el iþini hatýrladým, aðlayarak,
Acaba onlar da mý beyaz kalbi görmüyordu!
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MELÝH CEVDET ANDAY (1915)
Ýstanbul, 1915. Þiir kitaplarý: Garip (Orhan Veli Kanýk ve Oktay Rýfat’la, 1941), Rahatý
Kaçan Aðaç (1946), Telgrafhane (1952), Yan Yana (1956), Kollarý Baðlý Odysseus
(1963), Göçebe Denizin Üstünde (1970), Teknenin Ölümü (1975), Sözcükler (1978’e
kadarki bütün þiirleri, 1978), Ölümsüzlük Ardýnda Gýlgamýþ (1981), Tanýdýk Dünya
(1984), Güneþte (1989), Yaðmurun Altýnda (1995).
Anday’ýn “Evlâdý Þüheda” (Rahatý Kaçan Aðaç, Adam Yay., 2. Bas., Ýst., 1997, 343 s.
s. 43), “Ölümsüz” (Age., s. 288) gibi þiirlerinde “baba”ya yer verilmektedir.

Evlâd-ý Þüheda
Duvardaki çatýk kaþlý resim
Her yana ayný anda bakar
Saðýnda dur veya solunda.
Duvardaki çatýk kaþlý resim
Kardeþti, babaydý eskiden,
Bu yýl büyükbaba, kayýnpeder.
Kýlýcý sandýk odasýnda durur,
Samur kürkü satýldý
Þehit babamýzdan kalan ne?
1600 kuruþ üç ayda
Ve beþ paralýk posta pullarý
‘Evlâd-ý þühedaya mahsustur.”

Ölümsüz
“Babamý gördüm düþümde,” diye anlattý,
“Öylesine aðladým, yalvardým da,
Anlamadý, belki de hiç tanýmadý.”
“Elbet oðlum,” dedi öðretmen Kiriþna,
“Ruh ölümsüzse eðer,
Ölümlü duygularý anlatýr mý?”
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MÜÞTAK ERENUS (1915)
Þam-Suriye, 1915. Þiir kitaplarý: Þiirler (1965), Ölmeye Vakit Yok (1976), Duyuru
(1979), Çaðýrýn Gidenleri (1987), Sermaye Destaný (1989), Kalk Geleceðe Oturdun
(1991), Önce Umut Vardý (1995), Taþlý Yazýlar (Bütün Þiirleri, 1995).
Erenus’un “baba” ya yer verdiði metinleri þunlardýr: “Kaybolan Köy” (Taþlý Yazý, Broy
Yay., Ýst., 1995, s. 29-30), “Gelincik Bayraklarýn Türküsü” (Age., s. 93.)

Kaybolan Köy
Kimbilir kaç kiþiydiniz
Gözleriniz karanlýkla oyuk.
Kaçýnýz boncuk boncuk çocuktu
Ve pörsük memeli analar
Kaç gündür konuþmuyorlardý.
Sayýnýzý saymadýlar
Komadýlar haritaya yerinizi.
Aslanlar aslaný Selâsiye
satarken elin efendisiyle kahvenizi
Yaban yiyordu topladýðýnýz kara gözlü zeytinleri
imparatorun köpekleri için.
Köpekleri köpekti.
Ýri semiz ve baklak
Ve altýn kaplarda doymuyordu
körolasý gözleri.
Ve sen yalanmýþ bir tabak gibi kendi memleketinde
gökten yaðacak aþ bekliyordun.
Bubam benim,
Ne de az akýl býrakmýþlar sana anlamak için.
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Ve niçin nasýl kime inanmak için.
Nasýl alabilmiþler o gücü elinden
kendini insan bilmeyi
Yemeyi içmeyi yatmayý kalkmayý.
Hakkýn olan bu yaþam
nasýl kurumuþ gözlerinin içinde.
Anam benim, kardeþim
O sabah
O son sabah
Hâlâ bekleyen ölülerin içinden
sað kalanlarýn için
Dal bacaklarýnla imparatorun kadar acýmasýz
Senin kadar aç ve çýplak çöle düþtüðünde...
Kader yoktu
Ýnsan kendi elleriyle yapardý kendi kaderisin.
Ve nitekim dal bacaklarýn daha ötelere götüremeden seni
Sana aç olan bu çöl içinde
Birer birer ve teker teker
Utanmayanlarýn yüz karasý olarak
Ölümün üstüne gittin.
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BEHÇET NECATÝGÝL (1916)
Ýstanbul, 16 Nisan 1916-13 Aralýk 1979. Þiir kitaplarý: Kapalý Çarþý (1945), Çevre
(1951), Evler (1953), Eski Toprak (1956), Arada (1958), Dar Çað (1960), Yaz Dönemi
(1963), Divançe (1965), Ýki Baþýna Yürümek (1968), En/Cam (1970), Zebra (1973),
Kareler Aklar (1975), Sevgilerde (Seçmeler, 1976), Beyler (1978), Söyleriz (1980).
“Korku” (Bütün Eserleri 2 (Þiirler 2), Cem Yay., Ýst., 1982, s. 148-149.) ve “Yakýnlar”
(Bütün Eserleri 3 (Þiirler 3), Cem Yay., Ýst., 1982, s. 262.) þiirlerinde “baba”ya yer verir.

Korku
Tanrý onlarý dört gözden ayýrmasýn
Hiçbiri anne baba yokluðu bilmesin.
Büyükler gidince çocuklar küçükse onlar da ölmeli
Çünkü kendi evlerinden gayrý evler el evleri
Hele o kýþ aylarý korkulu akþam üzerleri...
Bizler ki büyükken bu kadar yalnýzýz da
Ya onlar küçücük kalýrsa ardýmýzda?
Hem onlar geç büyürler, sonra ne güç büyürler
Daha yavru dünyanýn farkýnda deðiller
Üþümüþ soðuklarda yataðýmýza gelirler
Bizler ki büyükken bu kadar yýlmýþýz da
Ya onlar küçücük kalýrsa ardýmýzda?
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CAHÝT IRGAT (1916)
Lüleburgaz, 1916-Ýstanbul-5 Haziran 1971. Þiir kitaplarý: Bu Þehrin Çocuklarý (1945),
Rüzgârým Konuþuyor (1947), Ortalýk (1952), Irgatýn Türküsü (Toplu þiirleri, 1969).
Cahit Irgat’ýn þu þiirlerinde “baba” temasý bulunmaktadýr: “Rüzgârlarým Konuþuyor”
(Irgatýn Türküsü, Adam Yay., Ýst., 1991, 223 s., s. 74-77), “Oðlum Mustafa’nýn ‘Bu
Ne?’leri” (Age., s. 118), “Oðlum Mustafa’nýn Düþündüðü Þeye Bak” (Age., s. 119).

Oðlum Mustafa'nýn Düþündüðü Þeye Bak
Aðlar mýyým ben de baba
Bir gün olur senin gibi?
Senin gibi kalýr mýyým
Alýnyazýsý altýnda?
Taþý delip fýrladýðýný bilirim,
Bilirim ot yediðini,
Ölmediðini bilirim,
Yaþadýðýný bilirim,
Dünyanýn acý hali tatlýlaþmýþ tadýnda.
Sen kendi derdinde deðilsin baba
Ne de güze sýçradý yeþil kurbaða
Ne güzelde demiþ þair dostun Orhan Veli
Benim lokmam aslan aðzýnda.
-Sevin Mustafa’m sevin
Ben insanýn fakiriyim
Anan Urgan
Baban Irgat
Korkma oðlum Mustafa Irgat
Bin atýna, dünya senin
Dilediðin gibi oynat.
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A. KADÝR (MERÝÇBOYU) (1917)
Ýstanbul, 1917-Ýstanbul, 1 Mart 1985. Þiir kitaplarý: Teblið (1943), Hoþ Geldin Halil
Ýbrahim (1959), Dört Pencere (1962), Mutlu Olmak Varken (Toplu Þiirleri, 1968).
“Yaþantým” (Mutlu Olmak Varken, Can Yay., 4. Bas., Ýst., 1994, s. 19), “Darendeli”
(Age., s. 33), “Siperde” (Age., s. 47), “Güneþin Altýnda” (Age., s. 125), “Sokaða Çýkma
Yasaðý” (Age., s. 179), “Diyemiyorum” (Age., s. 265).

Güneþin Altýnda
Ýki saatlik yoldan geldiler.
Otlar kuru ve sarýydý.
Ter içinde ihtiyar öküzümüz,
arabada çocuðumuz yatýyor,
otuz dokuz var harareti.
Kaskatý ayaklarý üstüne bastý Esma.
Döndü yüzünü hastaneden taraf.
Baktý kocaman, taþtan kapýya.
Kýrýldý cesareti.
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Yürü sen, Esma,
bir tek çocuðundur bu yatan.
Yürü sen,
babasý onun onbaþýdýr Kars’ta.
Gene yollarda sýcak.
Gene otlar kuru ve sarý.
Gene ter içinde ihtiyar öküzümüz.
Ve güneþin altýnda
bir güzel oldu yanaklarý Esma’nýn.
Çocuðumuz “Allah’a emanet”miþ iþte, Esma.
Ýþte, otlar kuru ve sarý.
Ýþte, Esma durdu ve baktý otlara.
Ýþte, öküzümüz de pek iþtahlý.
Ýþte, Esma baþladý toplamaya.
Arabanýn içinde,
yataðýnda usul usul,
çocuðumuzun þiþiyor ayaklarý.
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CAHÝT KÜLEBÝ (1917)
Zile, 1917-Ýstanbul, 20 Haziran 1997. Bazý manzum kitaplarý: Adamýn Biri (1946),
Rüzgâr (1949), Yeþeren Otlar (1954), Süt (1965), Þiirler (Toplu þiirleri, 1969), Sýkýntý
(1980), Bütün Þiirleri (1982), Güz Türküleri (1991).
Cahit Külebi’yi “Harp Ýçinde” (Bütün Þiirleri, Adam Yay., 8. Bas. Ýst., 1998, s. 20) þiiriyle
çalýþmamýza aldýk.

Harp Ýçinde
Babalar evlerine mahçup döndü her akþam
Harp içinde
Analarýn sütü kesildi,
Çocuklar aðladý,
Erkekler askere gitti.
Kadýnlar bir deri bir kemik.
Harp içinde kýzlar sarardý.
Savaþlardansa
Ancak bir hatýra kaldý.
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ÝLHAN BERK (1918)
Manisa, 1918. Manzum eserleri: Güneþi Yakanlarýn Selamý (1935), Ýstanbul (1947),
Günaydýn Yeryüzü (1952), Türkiye Þarkýsý (1953), Köroðlu (1955), Galile Denizi
(1958), Çivi Yazýsý (1960), Otað (1961), Mýsýrkalyoniðne (1962), Aþýkane (1968),
Þenlikname (1972), Þiirler (1975), Taþ Baskýsý (1975), Atlas (1975), Kül (1978), Ýstanbul Kitabý (Ýstanbul adlý kitaba girmeyen eski þiirleriyle Ýstanbul (1947)’daki þiirler,
1979), Kitaplar Kitabý (1981), Deniz Eskisi (Þiirin Gizli Tarihi ile, 1982), Günaydýn
Yeryüzü (1982), Galata (1983), Delta ve Çocuk (1984), Güzel Irmak (Þairin Kaný ile
birlikte, 1988), Pera (1990), Dün Daðlarda Dolaþtým Evde Yoktum (1993), Þeyler
Kitabý (1997), Avluya Düþen Gölge (1988), Çok Yaþasýn Sayýlar (1998), Kült Kitap
(1999).
Berk’in “Kayýp Oðlunu Arayan Baba Ýçin Þiir” (Deniz Eskisi, Adam Yay., 2. Bas., Ýst.,
1993, s. 17), “Ýbni Hacer Heytemi’ye Göre Bir Ulusun Hayatý Üstüne Konuþmalar”
(Age., s. 39), “Tahta Tabut” (Delta ve Çocuk, Adam Yay., Ýst., 1984, s. 71.) adlý
metinlerinde “baba” temasý görülür.

Kayýp Oðlunu Arayan Bir Baba Ýçin Þiir
‘Bu oðlan, dedi, daha ne kadar kaçacak?
On ikisinde kaçtý, on altýsýnda kaçýyor.’
Böyle deyip sustu. Aðzýnýn sol yakasýnda
Toplayýp uzun mu uzun býyýklarýný.
Erzurum’dan mý Tunceli’den mi geliyordu?
Ve dünya þimdi ne kadar büyüktü,
ilk anlýyordu
Havada dönüp duran bir kuþa çevirdi,
sonra gözlerini
Çekilip içine.
Sustuk biz de,
kapanýp her birimiz içine.
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Tahta Tabut
‘Ýyi bir marangoz, bu Cash. Addie Bundren daha iyi bir sandýk
isteyemezdi, içinde yatmak için.
Ona güven ve rahatlýk verecek bu sandýk. Eve gidiyorum,
ardýmda, keserin
Tak
Tak
Tak
larýyla.’
(Döþeðimde Ölürken, William Faulkner, s. 8, Çeviren: Murat Belge.)

1
Çiviler büyük geldi
Annemin yüzüne deðiyor.
Söyledim onlara
Gökyüzü bu yüzden dýþarda kaldý.
2
- Ceset, onun için sýkýlýyor, diyor babam.
3
Annemi gömdük eve dönüyoruz
Bir ýssýzlýk, bir ýssýzlýk.
-Öldü, ruhu konuþuyor, diyor babam.
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ORHAN MURAT ARIBURNU (1918)
Ýstanbul, 12 Aralýk 1918-Ýstanbul, 11 Nisan 1989. Þiir kitaplarý: Kovan (1940), Bu Yürek
Sizin (1982), Buruk Dünya (Toplu Þiirleri, 1985).
“Yalý Güzeli” (Buruk Dünya, Adam Yay., Ýst., 1985, s. 30), “Þecere” ( Age., s. 35),
“Þimdilik Almanyadayýz” (Age., s. 82).

Yalý Güzeli
Kaþlarýn eski sekize benzer yalý güzeli
Gözlerin yeni elife
Ellerinden mýsralar dökülür
Kývrým kývrým
Duruþundan gün doðar çifter çifter
Serçe parmaðýn
Muzip bir harikadýr
Kalbimi okþar
Lakin
Sana âþýk olduðumu söyleyemem
BABANDAN KORKULUR.
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CEYHUN ATUF KANSU (1919)
Ýstanbul, 7 Aralýk 1919-Ankara, 17 Mart 1978. Manzum kitaplarý: Bir Çocuk
Bahçesinde (1941), Baðbozumu Sofrasý (1944), Çocuklar Gemisi (1946), Yanýk Hava
(1951), Haziran Defteri (1955), Yurdumdan (1960), Baðýmsýzlýk Gülü (1965), Sakarya
Meydan Savaþý (1970), Buðday, Kadýn, Gül ve Gökyüzü (1979).
Kansu’nun “Kýrýk Desti” (Kýrlangýcýn Kanat Vuruþu/Çocuklara Günümüz Þiirinden
Örnekler, Haz: Ali Püsküllüoðlu, Kültür Bakanlýðý Yay., Ank., 1979, s. 136.) þiirinde
“baba” ile yaþanan bir kýr ortamýndan, küçük bir kesit anlatýlýr.

Kýrýk Desti
Bir sabah babamla erkenden uyandýk,
Alný akýtmalý atýmýz eðerli,
Önümüzde taze çaylar serili,
Öz topraðýmýza yol alýp uzandýk.
Ýþte topraðýmýz! ekin baþak tutmuþ,
Sýnýrda kýnalý taþlardan bir yýðýn,
Küçük gölgesinde ahlat aðacýnýn,
Bir desti gördüm, bir desti unutulmuþ.
Söyle bana baba, kimindir bu desti,
“Baharda çalýþan yarýcý ýrgatlar,
Belki bu destiyi onlar býraktýlar!”
Gün biter, döneriz eve akþamüstü.
Gönlümde uyur hep bu desti, boþalmýþ,
Oradan oraya göçüp giden öksüz,
Anasýz, topraksýz, yorgansýz, örtüsüz,
Tarla kýyýsýnda öyle susuz kalmýþ.
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MEHMED KEMAL (1920)
Ankara, 11 Nisan 1920-Ýstanbul, 14 Eylül 1998. Þiir kitaplarý: Birinci Kilometre (1945),
Dünya Güzel Olmalý (1954), Söz Gibi (1977), Öðle Rakýlarý (1986), Tükenmez (Bütün
Þiirleri, 1990).
“Mahalle” (Söz Gibi, Karacan Yay., Ýst., 1982, s. 38.) baþlýklý metniyle çalýþmamýzda
yerini aldý.

Mahalle
Bu mahalle beni bilir
Babamý adýmý iþimi
Sabah kalkýþýmý akþam geliþimi
En güzel kýzýný bana vermiþtir
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SABAHATTÝN KUDRET AKSAL (1920)
Ýstanbul, 25 Nisan 1920-Ýstanbul, 19 Nisan 1993. Þarkýlý Kahve (1944), Gün Iþýðý
(1953), Duru Gök (1958), Elinle (1962), Bir Sabah Uyanmak (Ýlk iki kitabý ile birlikte,
1962), Eþik (1970), Çizgi (1976), Þiirler (Toplu Þiirleri, 1979; ayný adla bütün þiirleri
1988), Zamanlar (1982), Bir Zaman Düþü (1984), Buluþma (1990), Batýk Kent (Son
Þiirleri, 1993).
“Aile” (Þiirler, 1938-1993, YKY, Ýst., 1995, s. 58) baþlýklý þiirinde “baba”ya yer verir.

Aile
Saatin onbiri çalmasýndan sonraydý
Gördüm ev halkýnýn daðýldýðýný birer birer
Bilmem soyunmaya mý gittiler
Bir zaman sonra hepsi uykudaydý
Baba yaþamadaydý geçmiþ zamaný
Bir pencere açýk dururdu düþüncesinde
Bir kadýn eþsiz elbisesinin içinde
Ne uzun zaman sevmiþti onu
Çocuklarýnýn derdindeydi anne
Biricik umudu çocuklarýnýn
Çekirdeði deðil mi onlar dünyanýn
Dalmýþtý bir derin uykuya öylesine
Yaþanacak bir anýn sevincinde genç kýz
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Balkonundan uzanýr gibi sarktý yataðýndan
Gülümsedi durdu yarý karanlýk dünyasýndan
Baþýna gelecek cümle aþktan habersiz

Evin erkek oðluna gelince
Bir çemberin içinde buldum onu
Gelmez zannederek bu koþmanýn sonu
Yaþadý bir oyunu kaderince

Hepsi iyiydi iyi ve rahat
Bir aileydiler koynunda gecenin
Kalplerinde asýlý duran bir bilmecenin
Anahtarýnýn almýþ götürüyordu bir at.
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ÖZDEMÝR ASAF (1923)
Ankara, 11 Haziran 1923-Ýstanbul, 28 Ocak 1981. Dünya Kaçtý Gözüme (1955), Sen
Sen Sen (1956), Bir Kapý Önünde (1957), Yumuþaklýklar Deðil (1962), Nasýlsýn (1970),
Çiçekleri Yemeyin (1975), Yalnýzlýk Paylaþýlmaz (1978), Benden Sonra Mutluluk
(Ölümünden sonra, 1983).
“Diyalog” (Yalnýzlýk Paylaþýlmaz, Adam Yay., 3. Bas., Ýst., 1985, s. 17-18) þiirinde
babasýnýn ölümüyle kendi çocukluk çaðýna vurgu yapar.

Diyalog
Bir gün, bir evde, bir kedi
Vardý.
O gün, bir evde, o kedi
Benden sýcaklýðýný esirgemedi.
O gün, o evdeki o kedi
Beni bana götürdü getirdi.
Ona þarkýlarýmý söyledim;
Uyudu, bakýyordum, benimleydi.
Bir ikilem oldu beklenmedik;
Geçmiþ günlerin yumaklarýný didikledi.
Var mýydý, yok, var gibi,
Kucaðýmdaydý kedi.
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Gözlerindeydi gözlerim,
Gözleri gözlerimdeydi.
Ellerimi týrmalýyordu elleri...
Ürperdim, birden içim titredi.
Bir gün, bir evde, bir kedi
Vardý.
O gün, bir evde, o kedi
Beni taa çocukluðumdan aldý.
O gün, o evdeki, o kedi,
Bak-iþte, neler olmuþ der gibi,
Getirdi beni gençliðime býraktý.
Aný bahçelerinde üþümek sýcaktý.
Babamýn öldüðünde aylardan Hazirandý,
O elli dördündeydi, ben yedi.
Bir ýþýk söndüðünde yol yandý.
O kedi bunlarý nasýl da bildi.
Bir gündü, bir evdi, o kedi
Taþ attý bütün kuyularýma.
Durup dururken dikenli uykularýma
Ninniler söyledi.
Bu bir öykü idi;
Ben mi anlattým, o mu dinledi.
Saklamalý mýydý, ya da söylemeli mi;
Ne o ev vardý, ne o gün, ne de o kedi.
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ATTÝLÂ ÝLHAN (1925)
Ýzmir/Menemen, 1975. Þiir kitaplarý: Divan (1948), Sisler Bulvarý (1954), Yaðmur Kaçaðý
(1955), Ben Sana Mecburum (1960), Belâ Çiçeði (1962), Yasak Seviþmek (1968),
Tutuklunun Günlüðü (1973), Böyle Bir Sevmek (1977), Elde Var Hüzün (1982), Korkunun
Krallýðý (1987), Ayrýlýk Sevdaya Dahil (1993).
Þair, “Tarz-ý Kadim” (Sisler Bulvarý, Ýþ Bankasý Kültür Yay., Ýst., 2003, s. 97) adlý þiirini
babasýna ithaf etmiþtir.

Tarz-ý Kadim
- babam þair bedri ilhan’a...olmuyor neyleyim
olmuyor velinimetim efendim
olmuyor yirminci asýrda
tarz-ý kadim üzre gazeller söylemek
beþiktaþ’a yakýn hânesi yerle yeksan oldu nedim’in
bâki o enis-i dilden
bir yahya kemal kaldý hâl-i hâzýrda
ayýptýr efendim iç bâde güzel sev demek
var ise akl-ü þuurun
ayýptýr bu zamanda yâr deyip yâr iþitmek
kývýlcýmlar kaymalý
insanlarým dedikçe þair kaleminden
zaten ömrümüz rüzgarlý sular gibi dalgalý
kimseler baþalamaz medar-ý maiþet derdinden
kim okur kim dinler siham-ý kazayý?
yalnýz alýp verilür bir selam kalmýþtýr
nâbi efendi’den
sen benim velinimetim efendim
ben senin hayr-ül-halef
sen vakt-i zamanýnda
uyan derdin uyan ey mest-i hâbinaz
uyan artýk uyan artýk
bense uyandým hâb-ý gafletten
uyan derim uyan ey esirler dünyasý!
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CAN YÜCEL (1926)
Ýstanbul, 1926-Datça 12 Aðustos 1999. Þiir kitaplarý: Yazma (1950), Sevgi Duvarý
(1973), Bir Siyasinin Þiirleri (1974), Ölüm ve Oðlum (1976), Þiir Alayý (1981),
Rengâhenk (1982), Gökyokuþ (1984), Beþibiryerde (Toplu Þiirleri, 1985), Canfeda
(1987), Çok Bi Çocuk (1988), Altýsý Bir Yerde (1988), Kýsa Devre (1990), Kuzgunun
Yavrusu (1990), Gece Vardiyasý (1991), Güle Güle-Seslerin Sessizliði (1993), Gezintiler
(1994), Maile (1995), Seke Seke (1997), Alavara (1999).
“Kurt Ahmed’in Aðzýndan” (Rengâhenk, Yazko Yay., Ýst., 1982, s. s. 69), “Çalmaz
Saat” (Altýsýbiyerde, Adam Yay., 2. Bas., Ýst., 1988, s. 27), “Babalýk” (Age., s. 78),
“Dört Dörtlük” (Age., s. 101-102), “Hayatta Ben En Çok Babamý Sevdim” (Age., s.
132, Bir Siyasinin Þiirleri, Papirüs Yay., 12. Bas., Ýst., 1997, s. 31), “Ölüm ve Oðlum”
(Altýsýbiyerde, s. 218-220; Ölüm ve Oðlum, Gök Yokuþ, Papirüs Yay., 10. Baský, Ýst.,
1991, s. 38-40), “Dostum Þair Necati Baþladý Madem Anlatmaya, Kýrýldý Bu Sansür,
Ben De Konuþmaya Baþlayabilirim Nihayet” (Age, s. 47), “Avcýoðlu’na” (Age., s. 68),
“Su Kasidesi” (Age., s. 86), “Ýtiraf” (Age., 91.), “Ýðneli” (Altýsýbiyerde, s. 383; Ölüm ve
Oðlum, Gök Yokuþ, s. 105), “Ýþtah” (Seke Seke, Papirüs Yay., Ýst., 1997, s. 59), “Rüya”
(Age., s. 95), “Rýza” (Age., s. 160).

Hayatta Ben En Çok Babamý Sevdim.
Hayatta ben en çok babamý sevdim
Karaçalýlar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpýk bacaklarýyla -ha düþtü, ha düþecekNasýl koþarsa ardýndan bir devin,
O çapkýn babamý ben öyle sevdim.
Bilmezdi ki oturduðumuz semti,
Geldi mi de gidici -hep, hepp acele iþi! –
Çaðýn en güzel gözlü maarif müfettiþi.
Atlastan bakardým nereye gitti,
Öyle öyle ezberledim gurbeti.
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Sevinçten uçardým hasta oldum mu,
40’ý geçerse ateþ, çað’rýrlar Ýstanbul’a,
Bir helalleþmek ister elbet, dið’mi, oðluyla!
Tifoyken baþardým bu aþk oy’nunu,
Ohh dedim, göðsüne gömdüm burnumu.
En son teftiþine çýkana deðin
Koþtururken ardýndan o uçmaktaki devin,
Daha baþka tür aþklar, geniþ sevdalar için
Açýldý nefesim, fikrim, canevim.
Hayatta ben en çok babamý sevdim.
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HASAN HÜSEYÝN (1927)
Gürün, 1927-Ankara, 26 Þubat 1984. Þiir kitaplarý: Kavel (1963), Temmuz Bildirisi
(1965), Kýzýlýrmak (1966), Kýzýlkuðu (1971), Aðlasun Ayþafaðý (1972), Oðlak (1972),
Acýyý Bal Eyledik (1973), Kelepçemin Karasýnda Bir Ak Güvercin (1974), Koçero Vatan
Þairi (1976), Haziran’da Ölmek Zor (1977), Filizkýran Fýrtýnasý (1981), Acýlara Tutunmak
(1981), Iþýklarla Oynamayýn (1982), Kandan Kýna Yakýlmaz (1985), Tohumlar Tuz
Ýçinde (1988).
Þairin “baba” temalý þiirlerini þu þekilde sýralayabiliriz: “Þükrü Baba Açýklamasý” (Acýyý
Bal Eyledik, Bilgi Yay., 11. Bas., Ank., 1995, s. 95-102), “Sen Ne Zaman Büyüdün?”
(Kelepçemin Karasýnda Bir Ak Güvercin, Bilgi Yay., 6. Bas., Ank., 1996, s. 86-89),
“Yalnýz Deðilim” (Age., s. 144-145), “Gelsene Kollarýma!” (Age., s. 147-150), “Sevgili
Üç” (Age., s. 86-89), “Aðlasun Ayþafaðý” (Aðlusun Ayþafaðý, Bilgi Yay., 5. Bas., Ank.,
1994, s. 120, 199, 212, 330), “Soyadým Üzerine Bir Çeþitleme” (Koçero Vatan Þiiri,
Bilgi Yay., 5. Bas., Ank., 1998, s. 69-74), “Oðlum Bana Kart Yollamýþ Ankara’lardan”
(Age., s. 183-184), “Baba Olmak” (Filiz Kýran Fýrtýnasý, Bilgi Yay. 2. Bas., Ank., 1983, s.
125-126), “Aðlamalar” (Acýlara Tutunmak, Bilgi Yay., 5. Bas., Ank., 1994, s. 25-28),
“Sonuçsuz Bir Telefon Konuþmasý” (Age, s. 47-58), “Ýþte Özüm Ýþte Sözüm” (Iþýklarla
Oynamayýn, Bilgi Yay., 4. Bas., Ank., 1994, s. 59), “Þükrü Babanýn Bahçesi” þiirinin
“4/tahta beþik” (Age., s. 112-114), “13/þükrü babanýn bahçesi” (Age., s. 133-137),
“14/bir baþka boyut” (Age., s. 138-142) ve 15/Ayrýlýk (Age., 140-142) baþlýklý bölümleri; “Bir Babayý Götürmek” (Kýzýlkuðu, Bilgi Yay., 6. Bas., Ank., 1994, s. 141-144),
“Acýmasýz Orantý” (Kandan Kýna Yakýlmaz, Bilgi Yay., Ank., 1985, s. 72-73), “Güzel
Coþku” (Tohumlar Tuz Ýçinde, Bilgi Yay., 2. Bas., Ank., 1995, s. 46-48).

Aðlamalar
gördüm babalarýn aðlamasýný
dallarý düðüm düðüm
gövdesi kahve falý
bir zeytin aðacýný köklemek var ya
sökmek yar ya sarp yamaçtan ardýcý
kazma vurmak beþyüz yýllýk meþeye
acýsýný duymak var ya kopmanýn
babalarýn aðlamasý iþte o
babalarýn aðlamasý öyle zor
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gördüm babalarýn aðlamasýný
analarýn aðlamasý bir baþka
analarýn aðlamasý bir ayrý
analarýn aðlamasý bir beter
dövülen döþ
yolunan saçlarý damlayan bir çýðlýk
aðustosta çam ormaný yangýný
sokaklar alanlar evler kapýlar
mutfaklar kilerler ocaklar aðlar
zýbýnlar beþikler uykusuzluklar aðlar
aðlaþýrken analar
dað taþ toprak aðaç su yýldýz
yeþeren buðday aðlar savrulan saman aðlar
aðlaþýrken analar
kanýn umudun hakký
sütün ekmeðin hakký
ne söylersin bre ozan
durur tek tel üstünde inceden sýzlaþmaða
bütün bir evren aðlar
aðlaþýrken analar
gördüm babalarýn aðlamasýný
analarýn aðlamasý bir baþka
analarýn aðlamasý bir beter
(23 temmuz 1980)
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Bir Babayý Götürmek
ekmek dilim dilim
çorba duman duman
oda sýcacýk
koca bir gün
soluksoluða
iþte eller
iþte yüzler
iþte gözler
sofrada
sofra sýcacýk
bu savaþlar
diyor baba
kahrolsunlar
diyor ana
bakýþýyor çocuklar
ondan ona
ondan ona
gezinerek gözleri
ocakta gaz
sobada kömür varsa
bulunmasýn isterse vazoda çiçek
dünya sýcacýk
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bir kapý açmak karanlýða
ürkütmek gözlerde güvercinleri
ve koparýp bir emekçi babayý namuslu sofrasýndan
alýp götürmek bilinmeze
söyleyin ey akþamýn renkleri
söyleyin evlerine filelerle dönenler
bir tek babamýdýr bu giden
bir babayý götürmek mi yalnýz bu?
þu dilim dilim ekmek
þu duman duman çorba
duvardaki þu resim
radyodaki þu müzik
þu alýnlar þu eller
sedirdeki þu kitap
yarýda kalmýþ dikiþ
fýsýl fýsýl þu soba
pencereden þu daðlar
balkondan þu akasya
þu koltuk þu oyuncak
þu mektup þu dilekçe
hangi bir hangi iki hangi beþ
iþte amca
iþte dayý
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ve iþte kardeþ
belki de en kötüsü/en acýsý belki de
þu incecik kadýnýn karnýndaki þu çocuk
söyleyin ey akþamýn renkleri
sanatçýlar düþünürler yöneticiler
söyleyin
sayrý/yorgun/ ve kimsesiz sokaklarý sevgili kentimizin
bir tek baba mýdýr bu evden giden
bir tek baba mýdýr alýnýp götürülen belirsizliðe
söyleyin lütfen!
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ÞÜKRAN KURDAKUL (1927)
Ýstanbul, 1927. Manzum kitaplarý: Tomurcuk (1943), Zevklerin ve Hülyalarýn Þiirleri
(1944), Giderayak (1956), Nice Kaygýlardan Sonra (1963), Ýzmir’in Ýçinde Amerikan
Neferi (1965), Halk Ordularý (1969), Acýlar Dönemi (1977), Bir Yürekten Bir Yaþamdan
(1982), Ökselerin Yöresinde (1984), Ölümsüzlerle (1985), Ýhtiyar Yüzyýla (1997).
“Çocuklar” (Ökselerin Yöresinde, Ýzlem Yay., 1984, s.23) þiirinde gözü yollarda,
“baba” bekleyen bir çocuk anlatýlýr.

Çocuklar
II.
Dün babasýný bekledi
Çocuklardan gizlenerek.
Bu gün gene bekliyor,
Gözüne uyku girmedi.

Duraklarda, kapýlarýn önünde
Kýrýlmýþ kolu kanadý...
Ýçi yandý beklemekten
Gelen olmadý.

Görürsek sabýrlarý tükenmeyenleri,
Babalarý yaþarken öksüz kalanlarý.
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TURGUT UYAR (1927)
Ankara, 1927-Ýstanbul 22 Aðustos 1985. Þiir kitaplarý: Arz-ý Hal (1949), Türkiyem
(1952), Dünyanýn En Güzel Arabistaný (1959), Tütünler Islak (1962), Her Pazartesi
(1968), Divan (1970), Toplandýlar (1974), Kayayý Delen Ýncir (1981), Büyük Saat
(Bütün Þiirleri, 1981), Dün Yok mu? (1984).
Turgut Uyar’ýn þu þiirlerinde “baba” kavramýndan yararlanýlýr: “Bahar Baþlangýcýnda
Düþünceler” (Büyük Saat, Can Yay., Ýst. 1984, 508 s., s. 20.), “Atlarý Seven Bir Çocuk”
(Age., s. 180), “Açýklamalar” (Age., s. 211), “Anneler Kaçar Gibidir” (Age., s. 301),
“Bozkýr Tayfasýdýr” (Age., s. 303), “Kýyýdaki Elma’ya Bir Ses” (Age., s. 304),
“Uzunuzak” (Age., s. 391).

Anneler Kaçar Gibidir
söyle ben saçlarýmý kestirirsem ne olur
bir baþkaldýrma ancak saçlarýndan tutulur
herkes annesi sanýr bir kýsýr yalnýzlýðý
oysa herkesin annesi aslýnda bir baruttur
eylülden ürken temmuz þafaktan korkan gece
daðlarý bölümleyen o babadan kaçan sudur
hatýrla her gün bir çalar saatle oynadýðýný
çalar saatler bir çocuðun uyanýlacak uykusudur
soðuk iklimler, kýrýmlar akar gider derisinden
çalýp söylediði öðrenip oynadýðý bir tabuttur
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anne saklanýr, baba koþar, günleri münleri bölerler
anne de baba da parça parça bir geyik yavrusudur
birinin sýrtý ince, birinin elleri kalýn
ikisi de bir gölün saygýdeðer komþusudur
ey hayalin sonsuz çalýþtýðý gölleri bölmek dönemi
o zaman artýk her yerlerde hazin mevlûtlar okunur
dersin ki ayýþýðý kimin babasý kimin oðlu o zaman
sanki herkesin iþi bir bölmedir, uzun uzun solunur
senin þarkýn bir avcý borusudur ormanlarý tutar
büyür, yankýlanýr, bir kale yýkýntýsýnda saygýyla durur
ey en bilge sesi gelip duran sonra akan sularýn
bilirsin her akþam nasýl öksüz, nasýl güçlükle olur
her akþam nerden baksan yine de bir eksiði doldurur
babalar geri çekilir, anneler onlara teslim olur
saçlarýmý hep kestim tutacak kadar kalmasýn dedim
çünkü bir baþkaldýrma ancak saçlarýndan tutulur
gölleri bölümlediler ve sonra suya gittiler çoðu
babalar hep perþembe, anneler hep cuma olur
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ALÝ YÜCE (1928)
Yayladað, 1928. Manzum kitaplarý: Boyundan Utan Daraðacý (1976), Halk Çaðý
(1980), Ortadoðu Þiirleri (1983), Þiir Sýcaðý (1984), Antakya Çarþýlarý (1985), Þiir Tufaný
(1989), Taþ Tanrýlar (1990), Asýlacak Kitap (1991), Yunuslama (1991), Havalý Meryem
(1994), Sevgim Servetimdir (1997).
Ali Yüce’nin “Babalarýmýz” (Halk Çaðý, 2. Basým, Yazko Yay., Ýst., 1982, s. 16-17; 79 s.)
“Görgü Tanýðý” (Age., s. 70-71) “Osmanlý Cumhuriyeti” (Varlýk dergisi, S. 1057, Ekim
1995) þiirlerinde “baba” ya atýfta bulunulmaktadýr.

Babalarýmýz
1
Benim babam Hisarcýk’ta
Ýnanmýþ bir çiftçiydi
Toprak gündüz Tanrýsý
Gece karýsý gibiydi
Ekinler aðaçlar otlar
Oðlu kýzý gibiydi
Benim babam
Topraksýz bir çiftçiydi
Gece Aslý’yla üþüyüp
Gündüz Kerem’le yanardý
Ekinler yeþerdiði zaman
Leyla’yý býrakýp
Mecnun’u kucaklardý
Þimdi Hisarcýk’ta babam
Düþmüþ elden ayaktan
Sabah namazýndan sonra
Tutar kýracýn yolunu
Deðneðine dayana dayana
Sürüye sürüye ayaklarýný
Gider eski karýsýna
Kafdaðýna bakar gibi
Uzaktan bakar çocuklarýna
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2
Memedin babasý
Ýzmir Alsancak’ta
Demiryolu iþçisiydi
Aðladý emekli olurken
Ýþinin delisiydi
Balçova’da oturur þimdi
Ne zaman bir kampana çalsa
Bir kulaðý kýrmýzý
Bir kulaðý yeþil çýnlar
Kalabalýklara bata çýka
Ýne bine dolmuþlara taksilere
Alsancak’a gider ustam
Demiryolunu sevmeye
Bir ay doðar yüceden
Derken bir lokomotif kiþnemesi
Kan ter içinde bir tren
Yorgun argýn girer istasyona
Biryaný kýrmýzý
Bir yaný yeþil zonklar
Aðzýna kömür tatlýsý verir ustam
Çelikten döþek serer altýna
Bakar ustam
Keman telleri gibi gerilmiþ raylara
Anýlar indirir eski vagonlardan
Bindirir yeni vagonlara
Bir sigara yakar ustam
Savurur dumanýný
Geçmiþte kalan yýllara
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EDÝP CANSEVER (1928)
Ýstanbul, 9 Aðustos 1928-Ýstanbul, 28 Mayýs 1986. Manzum kitaplarý: Ýkindi Üstü
(1947), Dirlik-Düzenlik (1954), Yerçekimli Karanfil (1957; Daha sonra, Toplu Þiirleri, I.
Cilt, 1982), Umutsuzlar Parký (1958), Petrol (1959), Nerde Antigone (1961),
Tragedyalar (1964), Çaðrýlmayan Yakup (1969), Kirli Aðustos (1970), Sonrasý Kalýr
(1974), Ben Ruhi Bey Nasýlým (1976), Sevda ile Sevi (1977), Þairin Seyir Defteri (1980;
Daha sonra, Toplu Þiirleri, 2. cilt, 1982), Yeniden (Toplu Þiirleri, 1981, Bu kitap daha
sonra Yerçekimli Karanfil ve Þairin Seyir Defteri olmak üzere iki cilt halinde yayýnlanmýþtýr, 1982), Bezik Oynayan Kadýnlar (1982), Ýlkyaz Þikayetçileri (1982), Oteller Kenti
(1985), Gün Dönüyor Avucumda (1987).
Cansever’in “Umutsuzlar Parký” (Yerçekimli Karanfil, Adam Yay., 5. Bas., Ýst., 1995, s.
68-69), “Salýncak” (Age., s. 137), “Ruhi Bey Anlatýyor: Bir Düðün Günü Ve Sonrasý”
(Þairin Seyir Defteri, Adam Yay., 7. Bas., Ýst., 1997, s. 37-39), “Bir Çiçek Sergicisi Der
ki” (Age., s. 24), “Sera Oteli” (Age, s. 396) gibi þiirlerinde “baba” kavramýna rastlanýr.

Bir Düðün Günü ve Sonrasý
Kýsacýk bir gündü, bir iki dakikalýk bir gündü
Çocuklarýn günü gibi bir gündü
Kahverengi fotoðraflarý vardý, bulanýktý
Hiçbir þey açýk seçik görünmüyordu
Kocaman bir bahçe olmalýydý, orda burda
Tavuskuþlarý olmalýydý, herbiri
Öyle bir baþýna hiç kýmýldamadan duruyordu
Saniyeler sümbüller gibiydi
Saniyeler sümbüller gibiydi dokunsam iki parmaðým arasýnda
akýyordu
Kýsacýk bir gündü.
Bir kiþi bile yoktu
Hayrünnisa ile ben vardým
Seylan taþlarý ile iþlenmiþ bir iðne vardý
Yansýyan kýrmýzýlýk taranýyordu güneþte
Kan gibi parlýyordu
Þöyle böyle hatýrlýyorum
Beni ölüme uðurlayan bir düðün günü
Babamý hatýrlýyorum
Babamýn ölümünü
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Kýrbacýyla birlikte bir çam aðacýna gömülü
Annemse odasýnda babamýn
Hasta yataðýnda
Kýmýldamadan yatýyor
Pencerede sapsarý bir limon görüntüsü
Duvarda rengarenk bir kýrbaç koleksiyonu
Hatýrlýyorum
Diþleri vardý Hayrünnisa’nýn
Hatýrlýyorum
Bir þeyler vardý, ortasýndan kesilir gibiydi
Diþleri bembeyazdý
Kesilen her þey bembeyazdý
O diþleriyle vardý, ben yoktum
Seylan taþlý iðnenin altýndaydým, ben yoktum
Hayrünnisa vardý, ben yoktum
Üç gün üç gece geçti, ben yoktum
On gün daha geçti, sonra ben günleri unuttum
Bir kuþluk vaktini iyi hatýrlýyorum
Ýçerenköy’deki tozlu bir yolu
Postacýyý
Terziyi
Oyanmýþ limonluðu
Çiçek satan adamý
Bir otobüs duraðýný iyice hatýrlýyorum
O yoktu.
Ve bir sabah ben vardým
Koskoca bir konaðý bir baþýma soydum
Yer halýlarýný çýkardým, kalýn kadife perdeleri
Maun konsolu, Çin porselenlerini, gümüþ takýmlarýný
Hatýrlýyorum
Mineli pandantifleri çýkardým, altýn zincirleri, pýrlanta yüzükleri
Büyük kristal avizeleri, sedefli koltuklarý
Bursa çatmalarýný, Beykoz koleksiyonlarýný, minyatürleri
Hepsini, hepsini bir bir çýkardým
Tutkuyla çýkardým, þehvetle çýkardým
Öfkeyle
Kanýný akýtaraktan konaðýn
Hatýrlýyorum
Konakta o gece konakla kaldým.
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ERCÜMENT UÇARI (1928)
Ýstanbul, 1928-21 Ocak 1996. Þiir kitaplarý: Cümbüþçübaþý (1958), Et (1960), Kuyuda
Yusuf (1962), Avlanýrken Bir Korku (1967), Albatros Adý Bir Gün Gelecek (1971),
Geçmiþ Zaman Tevellüdü (1988), Ziba Sokaðý (1991), Ay Batarken Kancama (1994),
Yýrtýksýz Sözler (1996).
Ercüment Uçarý, “Pilottu Babam” (Adam Sanat dergisi, S. 121, Aralýk 1995) ile çalýþmamýzda yer aldý.

Pilottu Babam
caným sýkýlýyordu
pilottu babam
günümü iri
terzi makaslarýna sevdirdim
oyun oynuyordum
lacivert okul þapkamda
önlüðüm çizgilerini çizdi
çirkin sancýlarýn zamaný
acý uykusuz görüntülerinin
aynalarýnýn defterlerini
çýplak zýrlak
cýrlaktý denizler
denizanalarý yüzen yüzünde
tavlalarýn tahtalýðýndan
silinen düþeþ ve dubaralar
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pullar ve zarlar ortada
uzun geçmiþlere doyasýya
bulanýp çýkmýþ pembe
aný defterlerinin
doyumsuz göz yaþlarýndan
1943 yýlýndan görüntüler
nazi almanyasýnýn kentlerinin
çeþitli cephe oyunlarý
miðferler çizmeler ölüler
kaz adýmý yürüyüþler
her yerde gamalý haç
nazi toplama kamplarýnýn
fotoðraflarý sýgnal
dergisinde mi
yayýmlanýrdý yarý yeþille
siyah karýþýmý çamura yakýn
basýlmýþ saman kâðýdýnda
aklýmda böyle kalmýþ tifdruk baskýsý mý
toros doðlarýnýn güney
ucunun üstünden
askeri uçakla uçuyordum
pilottu babam
buzuldaðý aþaðýda
ikinci dünya harbi
savaþýndan karkurdu
topluyor soðuk kapkara
sýcak toros güllerinde
ceplerimin astarlarýna
akan tren düdüklerinin
tünellerinden çýkýp
vapurlarýn
uskur seslerini
uçaðý babamýn
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MUHTEÞEM SÜNTER (1928)
Ýstanbul, 1928 - Ýstanbul, 9 Temmuz 1985. Þiir kitaplarý: Gerilerde Býrakmak (1980),
Sen ile Sen (1981), Polanya’dan Kadýnlar (1983), Omçalar (1985).
“Cezalýyým” (Polonya’dan Kadýnlar, Yazko Yay., Ýst., 1983, s. 22-23) þiirinde “baba”sýna
deðinir.

Cezalýyým
Hep böyle kötü günlerimde
Çocukluðum aklýma gelir
Eskisi gibi kaçar evlerin
Kayalarýn içine gizlenir
Rüzgâr vurur seslenir karanlýk
Evdekiler bilir gizlendiðimi
Babam aramaya çýkar
Koðuk koðuk
Artýk gücüm kalmadý
Kollarýma aðýrlýk astýlar
Baðladýlar ayaklarýmý
Kamçýlayýp býraktýlar
Öyle güzel günlerim olmasaydý
Alýþýr giderdim
Ýçim yanmazdý
Artýk büyüdüm
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BAHAEDDÝN KARAKOÇ (1930)
K.Maraþ-Elbistan, 5 Mart 1930. Halk þiiri ile modern tarzý birleþtiren Karakoç, kendisine özgü bir üslup kurdu. Þiir kitaplarý: Mevsimler ve Ötesi (1962), Seyran (1973),
Sevgi Turnalarý (1975), Kar Sesi (1982), Ay Þafaðý Çok Çiçek (1983), Zaman Bir Beyaz
Türküdür (1984), Ýlkyazda (1984), Bir Çift Beyaz Kartal (1986), Menzil (1991),
Uzaklara Türkü (1991), Güneþe Uçmak Ýstiyorum (1993), Güneþten Öte (1995), Leyl ü
Nehar Aþk (1997), Aþk Mektuplarý (1999), Sürgün Vezirin Aþk Neþideleri (2004).
Bahaeddin Karakoç’un “Ýnsan Parça Parça” (Ay Þafaðý Çok Çiçek, Beyan Yay., Ýst.,
1998, s. 39-41) þiirindeki “ýþýklý inanmýþ adam” bir “baba” deðil midir?

Ýnsan Parça Parça
Bir cenk havasýdýr çalan tekmil
Sokaklar bir nehrin anaforunda
Tedirginlikleri konuþturur her dil
Ýnsan ki dayanmak, yaþamak zorunda
Hele de inancýný yitirmemiþse
Hem gerçeðe sarýlýr, hem düþe
Peþinden ne at yetiþir, ne deve
Her sabah taze bir umutla gider iþine
Her akþam umutsuz ve yorgun adam
Parça parça döner eve
Kadýný kapý açar erkeðin geliþine
Çocuklar yüze bakarlar, ele bakarlar
Aylar olur ki et deðmez hiç birinin diþine
Sofra hergün ayný serilir, ayný kalkar
Birazcýk kara zeytin, bir parça zeytin ekmek
Yürekler zehirlenir acýlarý emerek
Ortam öyle bir çöl ki ne at söker, ne deve
Her sabah taze bir umutla gider iþine
Her akþam umutsuz ve yorgun adam
Parça parça dökülür eve
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Yaz-kýþ ayný kunduralar, ayný elbiseler
Bir ipliði çekilince bin yamasý dökülen
Oðlanýn adý “Mutlu”, kýzýnkiyse “Gülümser”
Gel gör ki tüm düþleri her zaman bir acý þölen
Ana kan tükürür de kimseye belli etmez
“Belki”li, “yarýn”lý hülyalar bitmez
Öyle bir çalýlýk ki ne at geçer ne deve
Her sabah taze bir umutla gider iþine
Her akþam umutsuz ve yorgun adam
Parça parça serilir eve
Kar kapýya bastý mý evin içi bir yayla
Yel her yandan üfürür
Zaman mezar kazarken yokluk denen kamayla
Nerde sataný zengin eden ýslak ve isli kömür
Bir kuru maaþa talim eden bir aile
Direnir sabýr çiçeði aþkýyla, ibadetiyle
Bu öyle bir sabýr ki ne at taþýr ne deve
Her sabah taze bir umutla gider iþine
Her akþam umutsuz ve yorgun adam
Bir torba et-kemik yýðýlýr eve
Ev dedikse bu ev kendi evleri deðil
Eþyalarý iðreti, kaderleri göçebe
Evsiz, topraksýzdýrlar, otururlar kirada
Bir aynalarý var ki sýrdan soyunmuþ tekmil
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Güneþe küsüvermiþ bir mutfakla bir oda
Ve þehrin sokaklarý uðuldarken sellice
Vitrinler göz kýrparken arsýz arsýz ve çil çil
Bir dað dikiliverir, ne at aþar, ne deve
Her akþam umutsuz ve yorgun adam
Parça parça yýkýlýr eve
Bir cenk havasýdýr çalan tekmil
Kuþanan kazancýn anaforunda
Tedirginlikleri konuþturur her zil
Ýnsan ki yaþamak ve yaþatmak zorunda
Hele de son kurþununu atmamýþsa
Allahý ve Resûlü unutmamýþsa
Ne çalýntý at ister ne bahþiþ deve
Her sabah taze bir umutla gider iþine
Her akþam ýþýklý inanmýþ adam
Parça parça diriltir
Ve parça parça güneþi taþýr eve
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CEMAL SÜREYA (1931)
Erzincan, 1931-Ýstanbul, 9 Ocak 1990. Þiir kitaplarý: Üvercinka (1958), Göçebe
(1965), Beni Öp Sonra Doður Beni (1973), Sevda Sözleri (Toplu Þiirleri, önce ilavelerle
ilk üç kitabýndaki þiirleri, 1984, daha sonra kitaplara girmeyenlerle birlikte bütün þiirleri, 1990), Güz Bitiði (1988), Sýcak Nal (1988).
Baba temasýný “Sizin Hiç Babanýz Öldü mü?” (Sevda Sözleri, YKY, 2. Bas. Ýst., 1996, s.
26), “Öðle Üstü” (Age, s. 50), “Göçebe” (Age, s. 63), “Yunus ki Sütdiþleriyle
Türkçenin” (Age, s. 95), “Camdan” (Age, s. 188) gibi þiirlerinde yer vermiþtir.

Camdan
Ýçkievinden çýkýnca
Camdan
demin oturduðum yere
baktým
Sigara paketimi
masada unutmuþum.
Sandalyede
Týpký benim gibi
Oturuyor boþluðum.
Bir eli alnýnda
benim gibi.
Ama
biraz daha mý hüzünlü?
Otururken de
Biraz daha mý çýkarýyor
kamburunu?
Biraz daha mý benziyor
babama?
Bir yaþ büyüðüm babamdan
ve rüzgâr
bir törendeki gibi
çekiþtirir durur
yaðmurluðumu.
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ECE AYHAN (ÇAÐLAR) (1931)
Muðla, 1931-2002. Manzum kitaplarý: Kýnar Hanýmýn Denizleri (1959), Bakýþsýz Bir
Kedi Kara (1965), Ortadoksluklar (1968), Devlet ve Tabiat ya da Orta Ýkiden Ayrýlan
Çocuklar Ýçin Þiirler (1973), Yort Savul (1977), Zambaklý Padiþah (1981), Çok Eski
Adýyladýr (1982), Çanakkaleli Melahat’a Ýki El Mektup ya da Özel Bir Fuhuþ Tarihi
(1991), Sivil Þiirler (1993), Son Þiirler (1993), Bütün Yort Savul’lar (Toplu Þiirler, 1994).
Þu metinlerinde “baba” yer alýr: “Yalýnayak Þiirdir” (Yort Savul, Adam Yay., Ýst., 1982,
s. 27), “Gökyüzünde Bir Cenaze Töreni” (Age., s. 34), “Çocuklarýn Ölüm Þarkýlarý”
(Age., s. 127).

Gökyüzünde Bir Cenaze Töreni
Düþmemiþ Hezarfen Efendi’yle karþýlaþýr mý acaba?
Bir bakmýþým baloncusu uçmuþ kan mavisi balonlar
Kuþlarýn vurulduðu mevsim Üsküdar iskele alanýnda
Bir bakmýþým gökyüzünde gömülmez bir cenaze töreni
Ve aþaðýda, yýkanmýþ balonlar demetinin baþýnda
Kurþun ayaklý bir parmak çocuk, kýrýlýr aðlamaz
Ölümü ustaca oyalayan babam öldürülmüþ ben satarým
Kopmuþ bir kocakarýnýn da eteklerinde azat kuþlarý
Oðlum öldürülmüþ ben satarým Üsküdar iskele alanýnda

88 |

BABA BU KÝTAP SANA

AHMET OKTAY (BÖRTECENE) (1933)
Ankara, 1933. Þiir kitaplarý: Gölgeleri Kullanmak (1963), Her Yüz Bir Öykü Yazar
(1964), Dr. Kaligari’nin Dönüþü (1966), Sürgün (1979), Sürdürülen Bir Þarkýnýn Tarihi
(1981), Kara Bir Zamana Alýnlýk (1983), Yol Üstündeki Semender (1987), Aðýtlar ve
Övgüler (1991), Bir Sanrý Ýçin Gece Müziði (1993), Toplu Þiirler (1995), Söz Acýda
Sýnandý (1996), Gözüm Seðirdi Vakitten (1996), Az Kaldý Kýþa (1996).
Þairin “Dr. Kaligari’nin Dönüþü” (Toplu Þiirler (1963-1991), YKY, Ýst., 1995, 341 s., s.
121-122, 129), “Denizle Çýkardým Yanlýþýmýn Hesabýný” (Age. , s. 163-164), “Ölümün
Býyýklý Bir Resmi” (Sürdürülen Bir Þarkýný Tarihi, Tan Yay., Ank., 1981, s. 21-23; Toplu
Þiirler, s. 170-172), “Pazarlarý Kýyýda” (Bir Yeni Biçem dergisi, S. 38, Haziran 1996),
“Yalçýn Tura Ýçin On Kederli Þarký” (Kitap-lýk dergisi, S. 62, Haziran 2003) baþlýklý
metinlerinde “baba” konulu dizeler bulunmaktadýr.

Dr. Kaligari'nin Dönüþü'nden...
(...)
Ve babam
kumda bir akrep gibi kývranarak
Çünkü herkes bir yanký býrakacak
kendi dehþetinden.
Belki de içindedir herkes ayný dehþetin
ve bölüþüyordur ayný cinayeti
lokanta duvarýnda görülen acemice bir resmin
içindeki dondurulmuþ figürler gibi.
Ben yitirmekten korkuyorum nedense
bir dosya kapaðýna çoðunlukla miras davalarýna ait
dükkânlara ve otobüs duraklarýna yaðmur taneciði gibi
usulca damlattýðým laciverdi kederi.
Yýllardýr acýyla kullanýyorum
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onu aile andacý bir pantantif gibi.
Andaçlar:
önde bando erleri
saksýlar dizili bir pencere;
yazýyorum bana kalan þeyleri
aynalý konsol
ceviz dolap
pirinç karyola
mehtaplý gece resmi
Kur’an-ý kerim
öne doðru sallanarak
babam okurdu geceleri
(...)

Yalçýn Tura Ýçin On Kederli Þarký'dan
6.
Babamý gördüm dün gece;
tipi vardý, yürüyordum
bir saða bir sola, sarhoþ,
bekliyordu pencerede.
Neyi vehmeder bu insan
dikilir camýn önünde?
Müjde gibidir her yalpa,
görür ve çekilir bekleyen.
Oðlum görecek mi beni,
doðum gününe gelirken
yola yýðýlmadan önce
elimde bir demet çiçek?
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SEZAÝ KARAKOÇ (1933)
Ergani-Diyarbakýr, 1933. Þiir kitaplarý: Körfez (1959), Þahdamar (1962), Hýzýrla Kýrk
Saat (1967), Sesler (1968), Taha’nýn Kitabý (1968), Gül Muþtusu (1969), Þiirler I
(Hýzýrla Kýrk Saat, 1974), Þiirler II (Taha’nýn Kitabý-Gül Muþtusu birlikte 1974), Þiirler III
(Körfez-Þahdamar-Sesler birlikte, 1974), Þiirler IV (Zamana Adanmýþ Sözler, 1975),
Þiirler V (Ayinler, 1977), Þiirler VI (Leyla ile Mecnun, 1980), Þiirler VII (Ateþ Dansý,
1987), Þiirler VIII (Alýnyazýsý Saati, 1989), Þiirler IX (Monna Rosa, 1998), Gün
Doðmadan (2000).
Þairin þu þiirlerinde “baba” önemli yer tutar: “Taha’nýn Kitabý” (Þiirler II, Diriliþ Yay. 5.
Bas., Ýst., 1990, s. 29), “Gül Muþtusu” (Age., s. 92-96), “Ýpin Ucunu Kaçýran Ýnsanlar”
(Þiirler III, Diriliþ Yay., 5. Bas., Ýst., 1990, s. 108-109), “Masal” (Þiirler IV, Diriliþ Yay., 4.
Bas., Ýst., 1995, s. 15-19), “Çocukluðumuz” (Age., s. 57-58), “Leyla ile Mecnun”
(Þiirler VI, Diriliþ Yay., 3. Bas., Ýst., 1995, s. 7-10).

Masal
Doðuda bir baba vardý
Batý gelmeden önce
Onun oðullarý Batýya vardý
Birinci oðul Batý kapýlarýnda
Büyük törenlerle karþýlandý
Sonra onuruna büyük þölen verdiler
Söylevler söylediler babanýn onuruna
Gece olup kuþtüyü yastýklar arasýnda
Oðul masmavi þafaðýn rüyasýnda
Bir karaltý yavaþça tüy gibi daldý içeri
Öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediði bir yere
Baba bunu havanýn ansýzýn kabaran gözyaþýndan anladý
Öcünü alsýn diye kardeþini yolladý
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Ýkinci oðul Batý ülkesinde
Gezerken bir ýrmak kýyýsýnda
Bir kýza rastladý daðlarýn tazeliðinde
Bal arýlarýnýn taþýdýðý tozlardan
Ayna hamurundan ay yankýsýndan
Samanyolu aydýnlýðýndan inci korkusundan
Gül tütününden doðmuþ sanki
Anne doðurmamýþ da gök doðurmuþ onu
Saçlarýný güneþ destelemiþ
Yýllarca peþinden koþtu onun
Kavuþamadý ama ona
Batý bir uçurum gibi girdi aralarýna
Sonra bir kýþ günü soðuk bir rüzgâr
Alýp götürdü onu
Ve ikinci oðulu
Sivri uçurumlarýn ucunda
Buldular onulmaz çýlgýnlýklarýn avucunda
Baba yaðmurlardan anladý bunu
Yaðmur sularý acý ve buruktu
Ýþin künhüne varsýn diye
Yolladý üçüncü oðlunu
Üçüncü oðul Batýda
Çok aç kaldý ezildi yýkýldý
Ama bir iþ buldu bir gün bir maðazada
Açlýðý gidince kardeþlerini arayacaktý
Fakat Batýnýn büyüsü aðýr bastý
Ýþ çoktu kardeþlerini aramaya vakit bulamadý
Sonra büsbütün unuttu onlarý
Þef oldu buyruðunda birçok kiþi
Kravat baðlamasýný öðrendi geceleri
Gün geldi maðazasý oldu onu parmakla gösterdiler
Patron oldu ama hâlâ uþaktý
Ruhunda uþaklýk yuva yapmýþtý çünkü
Bir gün bir hemþehrisi onu tanýdý bir gazinoda
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Ondan hesap sordu o da
Sýrf utançtan babasýna
Bir çek gönderdi onunla
Baba bu kaðýdýn neye yarayacaðýný bilemedi
Yýrttý ve oynasýnlar diye köpek yavrularýna attý
Bu yüklü çeki
Ýyice yaþlanmýþtý ama
Vazgeçmedi koyduðundan kafasýna
Dördüncü oðlunu gönderdi Batýya
Dördüncü oðul okudu bilgin oldu
Kendi oymak ve ülkesini
Kendi görenek ve ülküsünü
Günü geçmiþ bir uygarlýða yordu
Kendisi bulmuþtu gerçek uygarlýðý
Batý bilginleri bunu kutladý
O da silindi gitti binlercesi gibi
Baba bunu da öðrendi sihirli tabiat diliyle
Kara bir süt akmýþtý bir gün evin kutlu koyunundan
Beþinci oðul bir þairdi
Babanýn git demesine gerek kalmadan
Geldi ve Batýnýn ruhunu sezdi
Büyük þiirler tasarladý trajik ve aðýr
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Batýnýn uçarýlýðýna ve doðunun kaderine dair
Topladý tomarlarýný geri dönmek istedi
Çöllerde tekrar ede ede þiirlerini
Kum gibi eridi gitti yollarda
Sýra altýncý oðulda
O da daha Batý kapýlarýnda görünür görünmez
Alýþtýrdýlar tatlý zehirli sulara
Içkiler içti
Kaldýrým taþlarýný saymaya kalktý
Ev sokak ayýrmadý
Geceyi gündüzle karýþtýrdý
Kendisi de bir gün karýþtý karanlýklara
Baba ölmüþtü acýsýndan bu ara
Yedinci oðul büyümüþtü baka baka aðaçlara
Baharýn yazýn güzün kýþýn sýrrýna ermiþti aðaçlarda
Bir alýnyazýsý gibiydi kuruyan yapraklar onda
Bir de o talihini denemek istedi
Bir þafak vakti Batýya erdi
En büyük Batý kentinin en büyük meydanýnda
Durdu ve tanrýya yakardý önce
Kendisini deðiþtiremesinler diye
Sonra ansýzýn ona bir ilham geldi
Ve baþladý oymaya olduðu yeri
Baþýna toplandý ve baktýlar Batýlýlar
O aldýrmadý bakýþlara
Kazdý durmadan kazdý
Sonra yarý beline kadar girdi çukura
Kalabalýk büyümüþ çok büyümüþtü
O zaman dönüp konuþtu :
Batýlýlar!
Bilmeden
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Altý oðlunu yuttuðunuz
Bir babanýn yedinci oðluyum ben
Gömülmek istiyorum buraya hiç deðiþmeden
Babam öldü acýlarýndan kardeþlerimin
Ruhunu üzmek istemem babamýn
Gömün beni deðiþtirmeden
Doðulu olarak ölmek istiyorum ben
Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var :
Karþýnýzdakini deðiþtirmek
Beni öldürseniz de çýkmam buradan
Kemiklerim deðiþecek toz ve toprak olacak belki
Fakat deðiþmeyecek ruhum
Onu kandýrmak için boþuna dil döktüler
Açlýktan dolayý çýkar diye günlerce beklediler
O gün gün eridi ama çýkmadý dayandý
Bu acýdan yer yarýldý gök yarýldý
O nurdan bir sütuna döndü göðe uzandý
Batý bu sütunu ortadan kaldýrmaktan aciz kaldý
Hâlâ onu ziyaret ederler þifa bulurlar
En onulmaz yarasý olanlar
Ta kalblerinden vurulmuþ olanlar
Yüreðinde insanlýktan bir iz taþýyanlar
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Leyla Ýle Mecnun'dan...
Yollarýn Getirdiði
(Çöl.Gece. Ay. Çadýr. Sofrada Baba ve misafiri bir yolcu)

Baba:
Ýhtiyar bize bir þey de.
Yolcu:
Size ne diyeyim
Ekmeðinizi yedim
Hep iyiliðinizi isterim.
Baba:
Anlamak istiyoruz bir parça geleceði
Çok gün gördünüz
Büyük kentlerden geçtiniz
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Bir parça aralayabilir misiniz
Bizim için
Zamanýn örttüðü perdeleri?
Yolcu:
Bana güveniyorsunuz, teþekkür ederim
Çok ülkeler gördüm,
Çok þehirlerden geçtim.
Çok karanlýk sözler iþittim.
Çok aydýnlýk yüzler gördüm
Ama hiçbir yerde
Kaplamadý içimi
Bir duygu
Buralardan geçerken
Beni kavrayan duygular gibi
Ufukta bir toz var bir kýyamet sanki
Açýlan bir gülün kýzýllýðýndaki etki
Doðumla ölümün böylesine barýþtýðý
Görülmemiþ masallarda bile belki
Bir ders, meleklerdeki bilgi
Bir konuþma, kuþ dili.
Bir gülümseme, çiçeklerin ürpermesi
Bir aðlayýþ, ta göðüsteki
Kemiðin eriyiþi.
Ýçe akan gözyaþlarý
Kan damlalarý

97 |

BABA BU KÝTAP SANA

Bir savaþ, zafer saymak yenilmeyi
Ne ileri gidilebilir
Ne geri dönülebilir
Bir yürüyüþ, çölün en derin yeteneði
Ne mutlu size, anýlacaksýnýz
Yeryüzü zaman yüzünde
Kurumuþ bir yemiþe dönünceye kadar
Batýncaya kadar insanlýðýn alýn yazýsý güneþi
Ama ne yazýk size siz çekeceksiniz
Belki bütün insanlýðýn
Çekmesi gereken çileyi
Çok az bir vakit içinde
Ay döner, siz yatakta dönersiniz.
Baharlar gelir, siz ölmüþsünüz dirilmesiz
Atlarýnýzýn üstünde uçan hangi kaderin perileri
Doðu gönderiyor þimþekten cinlerini
Batýnýn gün ateþinde piþmiþ devleri
Sizin üstünüzden geçecek gök gürültüleri gibi
Ama her yerde zebercet, yakut çaðlýyor
Kum altýn gibi yaðýyor gönüllere
Ýçtiðiniz kevserdir, yediðiniz bal ve þekerdir
Bütün bu süre
Herþey dolup
Vakit olunca
Derin derebildiðinizce
Ebedilik çiçeklerini
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Baba:
Saðolun. Bize güzel sözler söylediniz.
Anlaþýlmaz garip haberler verdiniz.
Bir öykü dinlettiniz
Yakýcý güneþten daha yakýcý belki
Ama
Anladýðým kadarýyla
Sonu iyi
Yolcu:
Evet sonu iyi
Kararmýþ ocak taþlarý
Çadýr paçavralarý
Kýrýþmýþ alýnlar
Bir köþeye sýðýnmýþ meczuplar
Sonsuzluða eðilmiþ hurmalar
Kartallarýn çaldýðý çalgýlar
Batýyý yüklenen kargalar
Ve gelecek zamanýn kentlerinde
Çölün saf özlemini
Ýnsaný aþan sevgi sesini
Duyan iþiten þairler
Ýçin
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Baba:
Öyleyse biz de
Ýçelim çöllerin kevseri
Koyunlarýn sýcak sütlerini
Öykünüz haberleriniz
Ve gelecek zamanda
Bizi anýtlaþtýrmak için
Gözyaþlarýný ve terlerini
Ýçlerine akýtan þairler için
Gönüllerinin menekþelerini
Artýk sade bir ses uðuldayan
Bizden unutulmaz yankýlarla çýnlayan
Boþalmýþ ýssýzlaþmýþ çöllere doðru fýrlatan
Þairler için
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NURÝ PAKDÝL (1934)
K.Maraþ, 1934. Þiir kitaplarý: Sükût Suresinde (1997), Osmanlý Simitçiler Kasîdesi
(1999).
“Babam Ziyaioðlu Hoca Emin Efendi” (Sükût Suretinde, Edebiyat Dergisi Yay., Ank.,
1997, s.15.) baþlýklý metninde babasýný anlatýr.

Babam Ziyaioðlu (*) Hoca Emin Efendi[*]
Yaþama cesaretimi artýran
Aðýr acý oturuþunuz vardý

(*): ‘Dayýzadeler’ diye anýlýrsa da ‘Ziyaioðlularý’ diye de bilinir âilemiz Maraþ’da. Babam da manifaturacýyken, ticaretevinin faturasýný ‘Ziyaioðlu Emin Pakdil’ diye –doðru; Hocaydý; Kur’an-ý
Kerim’i, Türkçe meâlini okur gibi, anlardý, Hadis-i Þerifleri de; enli, uzun, kalýn Arapça kitaplar
vardý evimizde; ne ki hiçbir zaman ‘maaþlý’ hoca olmamýþtý zaten- bastýrmýþtý, tabelada da öyleydi
galiba. Þimdilerde darmadaðýnýk kutulardaki, poþetlerdeki kitaplýðýmý karýþtýrabilsem, kâðýtlarýn,
defterlerin, zarflarýn, gazete kesiklerinin arasýndan o faturalardan birkaç sayfayý bulabilirim, sanýyorum.
[*]: Yirmi sekizinci yazýlýþ.
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ALÝ PÜSKÜLLÜOÐLU (1935)
Adana, 1935. Þiir kitaplarý: Pembe Beyaz (1955), Aydýnlýk Ýçimde (1956), Karanfilli
Saksý (1958), Uzun Atlar Denizi (1962), Sýrtýmýzda Kýzgýn Güneþ (1965), Unutma
Onlarý (1976), Yaz ve Yaðmur (1978), Nasrettin Hoca (1980), Bektaþi (1987), Gül,
Sevgili Yurdum (1984), Eskidikçe (1992), Seçilmiþ Þiirleri (1996), Babadat (Toplu
Þiirleri, 1998).
Püsküllüoðlu’nun “Baba” (Babadat, Toplu Þiirler, 1950-1997, Arkadaþ Yay., Ank.,
1998, s. 148) ve “Aný” (Age., s. 308-309) gibi metinleri, ele aldýðýmýz konu ile ilgilidir.

Baba
yalnýzlýðýmdýr hep býçaklarýn kestiði
akþam çayýnda galetalarla yenen
koyu atlar götürür terkisinde
ne kadar kaçkýn varsa evden
uykumdur sokaklarda sürünür
ya da düþer bir kadýnýn elinden
yorgunluðumdur daha çok aþk
gelip gider o þehrin gemilerinden
esmerdir akþamlarda babam
çok esmer güler resimlerinden
o kadar yakýn bilmediðim
ölüme çok uzak günlerinden
ellerimdir dalgýnlýðýmda hep
hep bardaklara, sular dururken
sürahilerde –akþam vakitleri
akþam çayýna gelmeyen
bir baba, aydýnlýksýz odlarda
çok esmer resimlerinden
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ERDOÐAN ALKAN (1935)
Þarkýþla, 10 Haziran 1935. Þiir kitaplarý: Güneþ Tozlarý (1985), Ekuanil Çiçekleri (1964),
Kerem Gibi (1971), Kuþ Ormaný (1981), Kýyý (1983), Eylül Çalgýcýsý (Toplu Þiirleri, 1985),
Elimde Güller ve Rüzgâr (1992).
Erdoðan Alkan’ýn “baba” kavramýna yer verdiði þiirleri: “Yedi Tepeli Þehirden” (Eylül Çalgýcýsý, Broy Yay., 2. Baský, 1994, s. 136-137) , “Alacakaranlýkta” (Age., s. 191-193).

Yedi Tepeli Þehirden
Yedi Tepeli þehirde bekleyen var yollarýmý
-Elif SU
Oturmadým denize bakan evlerde
ama denizini bilirim,
Epüp kahvelerini bilirim,
Ortakçýlar’ý, Býçakçýlar Yokuþu’nu,
nerden çalýnýr ve nerde satýlýr araba parçalarý
iþçi evlerini, Florya’yý, marul tarlalarýný
tramvaylarý,
eski Ýstanbul’u bilirim
ve bunlar eski günlerdi kýzým.
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Kasket ve pantol göndermiþsin,
ilk kez seninle öðrendim
þimdilerde bir sokaðýn adýný,
iþte bu yol Rumeli Caddesi’dir çýktýðým,
baþýmda kasket
elimde paket
yüreðimde kilit.
Bu yolun bir ucu Þiþli’ye gider
bir ucu Niþantaþý’dýr.
Bilirsin gözüm yaþlýdýr,
kasketin içinden çýkan sözcükler
kafamda dolanýp durur:
“Elif Su’dan babasý Erdoðan için.”
Burasý Ýstanbul, orasý Paris
yürek uzaklardan çýrpýnýr
bir de torunum doðmuþ öðrendim
yaþlýlýk bir yandan
özlem bir yandan
baþýmý vurur,
çýkamam yokuþlarý.
Selam sana Paris kenti
Yedi Tepeli þehirden
Ýstanbul’dan acýlarla
sevgilerle, özlemlerle
Selam sana Elif ’in babasýndan.
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KEMAL ÖZER (1935)
Ýstanbul, 1935. Þiir kitaplarý: Gül Yordamý (1959), Ölü Bir Yaz (1960), Tutsak Kan
(1963), Kavganýn Yüreði (1973), Yaþadýðýmýz Günlerin Þiirleri (1974), Sen de
Katýlmalýsýn Yaþamý Savunmaya (Seçme Þiirleri, 1975), Geceye Karþý Söylenmiþtir
(1978), Kimlikleriniz Lütfen (1981), Araya Giren Görüntüler (1983), Çaðdaþ ve
Boyun Eðmeyen (Seçme Þiirleri, 1985), Sýnýrlamýyor Beni Sevda (1985), Ýnsan
Yüzünün Tarihinden Bir Cümle (1990), Bir Adý Gurbet (1993), Oðullarý Öldüren
Analar (1995), XX. Yüzyýldan Duvar Kabartmalarý (Bütün Þiirleri-1, 1959-1981;
1999), XX. Yüzyýldan Duvar Kabartmalarý (Bütün Þiirleri-2, 1983-1999; 1999).
“Aðýt” (Çaðdaþ ve Boyun Eðmeyen, Seçme Þiirleri, Can Yay.,Ýst., 1985, 375 s., s.
22), “Bir Doðum Yýldönümünde Söyleþi” (Age., s. 128-129) “baba”ya yer verdiði
þiirleri arasýndadýr.

Bir Doðum Yýldönümünde Söyleþi
9 mart 1973
Karþýsýna oturup konuþtuðun biri
Sormuþ gibi usulca sana
Anlat nerden kalkýp nereye geldiðini
Ne yaptýðýný otuz sekiz yýldýr –
Oturup karþýsýna bir park sýrasýnda
Üç yaný denizlere açýlan bu kentin.
Anlat annenin kimsesiz yüzünü
Direnci tanýmamýþ hiç bir zaman
Bilmemiþ dayanmayý, yenilmemeyi
Kavrulup ufalmýþ acýnýn karþýsýnda.
Ayýr birbirinden onu sevmekle
Ýçe kapanýklýðý küçümsemeyi.
Baban bir gurbet hazýrlýðýdýr
Eðiþinde bozkýr kapýsýnýn.
Yüreðinin içinde hep ayný duyarlýk –
Sanýrsýn yeni çýkacak yola
Yoksul bir köyünden Sývas’ýn
Yaþý erdiðinde erlik yaþýna.
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Anlat nasýlsa buluþtuklarýný
Topraðýna dönmeyen bu ýrmakla
Kökünden ayrý düþmüþ aðacýn.
Anlat taþýdýðýn göçebe kaný –
Bunca yýl bir tutarak sýlayý yaþamla
Gurbetle ayný düþünerek dünyayý.
Bunca yýl bilmedin açmayý ama
Bir güneþ gibi karlarýn üstüne
Öðrendin küçücük bir sözcükle
Koskoca bir duyarlýða varmayý,
Ardýna takýlýp çaðrýþýmlarýn
Bir hüzünden bir þiir çýkarmayý.
Nasýl açýksa þu mart göðü
Þiir de öyle okunaklý þimdiMekik vuruyor cesaret kumaþýna
Yarýný kuracak aydýnlýk için,
Yalandan ayýrmak için gerçeði
Sürüyor kavga terimlerini namluya.
Þimdi biliyorsun bir türkü
Ulaþmýyorsa herkesin diline,
Çoðaltmýyorsa direnme gücünü
Karanlýða karþý insanýn,
Suçludur görüp de susmak kadar
Ýnsandan esirgendiðini yaþamýn.
Seni deðiþmeye zorlayan neyse
Bilinç iþçisine bozkýr tohumundan
Tarihe yön veren de o –
Baþýndan geçenleri andýðýn vakit
Görsünler deðiþmek olduðunu
Evrende en deðiþmez yasanýn.
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HÝLMÝ YAVUZ (1936)
Ýstanbul, 14 Nisan 1936. Þiir kitaplarý: Bakýþ Kuþu (1969), Bedrettin üzerine Þiirler
(1975), Doðu Þiirleri (1977), Yaz Þiirleri (1981), Gizemli Þiirler (1984), Zaman
Þiirleri (1987), Söylem Þiirleri (1992), Hüzün ki En Çok Yakýþandýr Bize (1989),
Ayna Þiirleri (1992), Gülün Ustasý Yoktur (Toplu Þiirleri: 1, 1993), Erguvan Sözler
(Toplu Þiirleri: 2, 1993), Çöl Þiirleri (1996), Akþam Þiirleri (1998)
Hilmi Yavuz’un “Baba” ifadesi geçen þiirleri þunlardýr: “Geçmiþ” (Gülün Ustasý
Yoktur, Toplu Þiirler: 1, Can Yay., Ýst., 1993, s. 12-13), “Doðunun Bebeleri”(Age.,
s. 140-141), “Kharybdis Ýle Skylla” (Erguvan Sözler, Toplu Þiirler: 2, Can Yay., Ýst.,
1993, s. 142-143).

Geçmiþ
Gide gide nereye vardým
Karlý bozkýrda koþup koþup
Bodur bir aðaç kaldý belleðimde
Gümüþ yüzükler gibi incelmiþ
Babam didinirmiþ hababam
Fincan çekilirmiþ sýrtýna
Uzun ýrmaklarý yorgunluðun
Oturma odamýzdan geçermiþ
Derken gökyüzü girmiþ araya
Derken giriþ o giriþ
Ýbriþim örtülü bencilliðimi
Büküp eðiren hep kelimelermiþ
Bir çað adý gibi hep anýlacak
Diye düþünmüþtüm ama deðilmiþ
Ey özenle dokunmuþ sýrmalý kumaþ
Bir kez bile giyilmeden eskimiþ
Gide gide nereye vardým
Karlý bozkýrda koþup koþup
Bodur bir aðaç kaldý belleðimde
Gümüþ yüzükler gibi incelmiþ
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ÖZDEMÝR ÝNCE (1936)
Mersin, 1 Eylül 1936. Þiir kitaplarý: Kargý (1963), Tutanaklar (1967), Kiraz Zamaný
(1969), Karþý Yazgý (1974), Rüzgara Yazýlýdýr (1979), Elmanýn Tarihi (1981), Kentler
(1981), Yedi Deryalar Geçsen (1983), Siyasetname (1984), Eski Þiirler (1985),
Hayat Bilgisi (1986), Zorba ve Ozan (1987), Baþak ile Terazi (1989), Canyelekleri
Tavandadýr (1989), Burçlar Kuþaðý (1989), Güneþ Saati (1990), Gürlevik (1990),
Gündönümü (1992), Yazýn Sesi (1994), Yaðmur Taþý (1994), Toplu Þiirler: I, Tekvin
(1994), Toplu Þiirler: II, Delta (1994), Toplu Þiirler: III, Tohum Ölürse (1994), Toplu
Þiirler: IV. Yaðmur Taþý (1995), Uykusuzluk (1995), Mani-Hayy (1998), Evren Aðacý
(2000).
“Kendinin Avcýsý” (Rüzgâra Yazýlýdýr, Cem Yay., Ýst., 1979, s. 37-38, 41; (Delta,
Toplu Þiirler 2, Can Yay., Ýst., 1994, s. 30-32.), “Aðýt” (Delta, Toplu Þiirler 2, Can
Yay., Ýst., 1994, s. 10.) “Baba Olmak” (Age., s. 75), “Överim Ben Babamý” (Yedi
Deryalar Geçsen, Yazko Yay., Ýstanbul 1983, s. 48; Delta, Toplu Þiirler 2, s. 227)
þiirlerinde Özdemir Ýnce, “baba” konusunu iþlemiþtir.

Kendinin Avcýsý'ndan
(...)
III
Mersin’de babam
bütün bozgunlarla yaþýt
yenik kahramaný
halk masallarýnýn.
Ayaðýný uzat baba
üþüse de parmak uçlarýn
boynunu çekme içine
baþýný kaldýr biraz
tanýktýr ozan oðlun
demir parmaklýklara
tanýktýr ozan oðlun
yüzüne örtülen kapýlara
yerin var
emeðin tarihinde
yenilenlerin tarihinde
olduðu kadar.
Bir eski yapýdýr Mersin’de babam,
kapýsý vurulmadan girilen.
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IV
(EK)
Bir eski yapýydý babam
kapýsý vurulmadan girilen
kapandý artýk, 13.3.1978.
(...)
VII
-Ölü babam ve kýrmýzý horozBiz yýkarken ölü babamýzý
taþ yapýlar ve portakal çiçekleri arasýnda,
bir horoz ötüyordu duvarda,
kýrmýzý ve kocaman.
Öten horoz, kucaklaþtýrmak için
bir rüzgârla þimdi bir dorukta yataný,
öten horoz, bir yüz yaratmak için,
uzay dolu sesinden daðýnýk acýmýza.

Överim Ben Babamý
Överim, yüceltirim babamý
babasýz býrakmadý beni
çünkü kendini uzun yaþadý.
Hergün öldürdüler
kâtip masasýnda bazen
bazan bakkalda, kahvede
hergün öldürdüler babamý.
Bir ölü babalar dizisi babam
bir aynanýn içinde gittikçe küçülen
bir aynanýn içinde gittikçe büyüyen;
güneþi çiðnedi diye
gölgeyi görmedi diye
“hayýr” dediði için
“evet” demediði için uygun zamanlarda
hep öldürdüler babamý.
Ölerek yaþadý babam
ölerek uzun yaþadý
ölen bir oðulum bende
överim, yüceltirim babamý.
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YAVUZ BÜLENT BAKÝLER (1936)
Sivas, 23 Nisan 1936. Þiir kitaplarý: Yalnýzlýk (1962), Duvak (1971), Harman (Bütün
Þiirleri, 2002).
“Ýþte Böyle” (Harman, Türk Edebiyatý Vakfý Yay., 2. Bas., Ýst., 2002, s. 22-23, 253
s.) þiiri çalýþmamýzda yer almaktadýr.

Ýþte Böyle
Yalnýzým,
Gündüzler, geceler boyu yalnýz,
Ne elimden tutan dost, ne yüzüme gülen kýz
Dolaþýp durduðum sokaklar ýssýz.
Sokaklar unutturmaz yalnýzlýðýmý,
Bekârým.
Beklemez yolumu penceresinde karým.
Ne bir türkü duyarým bekâr odamda ince
Ne daðýnýk eþyama deðer bir kadýn eli
Ne olurdu her akþam eve gelince
Masal gözlü bir çocuk “Baba” deseydi.
Rüyâlar unutturmaz bekârlýðýmý.
Çirkinim.
Usandým tek baþýma türküler çaðýrmaktan
Biliyorum güzel deðil gözlerim, dudaklarým
Ýçinizden çýkýp gitsem bir gün diyorum
Baþladýðým bütün türküler yarým
Öyle bakmayýn yüzüme kahroluyorum.
Türküler unutturmaz çirkinliðimi...
Üstelik þairim bilemezsiniz
Her akþam rüzgâr gibi sokaklara düþerek
Elleri ceplerinde birisi gezer.
Bir yürek taþýr göðsünde duygulu, ürkek
Ceylân yüreðine benzer.
Mýsralar anlatamaz þairliðimi.
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ÜLKÜ TAMER (1937)
Gaziantep, 1937. Þiir kitaplarý: Soðuk Otlarýn Altýnda (1959), Gök
Onlarý Yanýltmaz (1960), Ezra ile Gary (1962), Virgülün Baþýndan
Geçenler (1965), Ýçime Çektiðim Hava deðil Gökyüzü (1966),
Sýragöller (1974), Ne Biliyorum (1979), Seçme Þiirler (Þiirlerinden
Seçmeler, 1981), Yanardaðýn Üstündeki Kuþ (Toplu Þiirleri, 1986).
Þair, “Taþtan Asker” (Yanardaðýn Üstündeki Kuþ, Adam Yay., Ýst.,
1994, s. 214) baþlýklý þiiriyle bu çalýþmada yer almýþtýr.

Taþtan Asker
Ýlk oyuncak neydi?
Kilden mi yapýlmýþtý, sazlardan mý?
-Taþtan bir asker yaptým
kurtarsýn diye babamý,
sonra boyadým onu
yaðmurla.
Asker, daðlarý aþ bu gece,
o iri adamýn maðarasýna git,
köþede duran babamý getir.
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DÝNÇER SÜMER (1938)
Ýzmir, 1938. Þiir kitaplarý: Günebakan (1955), Denize Çýkan Cadde (1957), Küçük
Kýzýn Adý Ayþe (1965), Sandalým Kýyýya Baðlý (1983).
“Öyle Güzel Bir Yorgun Adam” (Sandalým Kýyýya Baðlý, Yazko Yay., Ýstanbul 1983,
s.19-24) þiirinde “baba”sýna önemli bir yer ayýrýr.

Öyle Güzel Bir Yorgun Adam
Öyle güzel bir yorgunadamdý ki babam,
þöyle bir gülüþüyle ve susuþuyla
emeði, ekmeði, barýþý
öðretiverirdi tastamam.
Be komþum, zaten biz,
kadýnýmýz erimiz,
bu topraklarýn ve bu sularýn insanlarý,
sýzýmýzý, hasretimizi,öfkemizi,
biraz Eflatun, biraz Nesimî gibi,
onurlu, sessiz, efendice söylemez miyiz?
Adýný gömleðimize iþleyerek sevdiðimizin,
bir gül yapraðýný saklayarak defter içinde,
balkonlara pencerelere dizerek saksýlarýmýzý,
kamyonumuza teknemize ad koyarak arifane,
tüterek tütünümüzle kasketimizin altýnda,
denizlerle bulutlarla türkülerle kayýp aðarak...
Yani, bir kýzýn bir þiiri
herkesin uyuduðu saatlerde gizlice ezberlemesi
ya da tenha gecede bir üzgün savaþçýnýn
gökyüzüne kurþun sýkmasý gibi.
Çok yýllar önce, günlerden bir gün,
ya onüçümdeydim ya ondördümde,
üstümüzde her kula nasip olmaz bir Ege güneþi
ve þu bizim dost deniz dizlerimizin dibinde,
babamla ben, fýndýk bardaklarla
çay içtik Pasaport Kýraathanesinde.
Bir çocuðun babasýyla çay içmesi
bir þiire sýðmayabilir.
Ya da yeterlidir þu kadarý;
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Babamla çay içtik!
O günden beri hep yanarým,
bir þipþakçý geçmedi Kordonboyu’ndan,
bir fotoðraf çektiremedik.
Babamýn cýgarasý yassý yenice,
dumaný uçar savrulur imbatla bulutlara.
Süzgeçli kovasýyla çýplak ayaklý bir garson,
caddeyi suladým serinlettim diye
ýslýk çalýyor kendi kendine.
Yoksa bu ýslýk mýdýr yasemin limon
kokularýný
götürüp daðýtan dört yöne?
Týkýr mýkýr faytonlar içinde,
ne diyor da esmer beyler,
cici bayanlar böyle gülerler?
Kuzu kokoreç, karadut þerbeti, yüz gram
Buzlu badem...
(Pis boðazlýðýmý duyunca küplere binmiþti
anam)
Kýraathanenin hoparlöründe bir türkü;
‘Ýnsan hile yapar mý kapý-bir komþusuna?’
Aslan babam da kapýlmýþ türküye usuldan
yüreðiyle aðzý arasýnda...
Ah! Bir martý gelip konmaz mý babamýn
omzuna!
Çat diye çatlasaydý çocuk kalbim
Sevincimden
þaþmazdým vallaha.
Derken, uzaktan,
mavi suyun üstünde bir beyaz gemi ,
has bahçede salýnan padiþah kýzý gibi,
ooooh, püfürte püfürte, süzülerek
bizden yana gelmez mi!
Babam, baktý baktý da gözlerini kýsýp,
gene yüreðiyle dudaðý arasýndan
Þöyle dedi, daha çok kendine ve
biraz da bana:
-Ah, þimdi gelip þuracýða demirlese,
iniverse içinden Alekos...
-Alekos mu baba? Alekos da kim?
Bir yassý yenice daha yaktý babam, üfledi:
-Alekos... Aaaah, Alekos...
Alekos, benim caným ciðerim.
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ERGÝN GÜNÇE (1938)
Giresun, 1938-Ankara, 16 Ocak 1983. Þiir kitaplarý: Genç Ölmek (1964), Türkiye
Kadar Bir Çiçek (Bütün Þiirleri, 1986).
Ergin Günçe’nin þu þiirlerinde “baba” ifadesiyle karþýlaþýrýz: “Bir Ýntihar Ýçin Müzik”
(Türkiye Kadar Bir Çiçek, Can Yay., Ýst., 1988, s. 19-21, 160 s.), “Elmalý Ay
Kahverengi” (Age., s. 37), “Bayrama Gitmeyen Üç Çocuk” (Age., s. 83-84), “Ben
Uzaða Giderken Dadal Uykuda Olacaðý Ýçin” (Age., s. 101-103), “Bir Ýntihar Ýçin
Müzik” (Age, s. 19-21), “Alfabe Ýçin Bir Aðýt”, (Age.,s. 114) “Çocuklar Ýçin Faþizm“
(Age. s. 125).

Elmalý Ay Kahverengi
Biz daha doðmuþ sayýlmazdýk
Þimdi de sayýlmayýz ya
Bir filimiz vardý kapýmýzda
Üstüne çýkýp da elma çaldýðýmýz
(Annem bu masallarý daha dinlerken sadece)
Tuhaf bir ay vardý kahverengi
Ormaný dolaþýr dururdu deli bir kolcu gibi
Tekir bir kedi
Onu vesaire sanýrdý
O kedi de öldü geçenlerde
Biz trenle inerdik bazan þehre
Þehir de vapurla baþka þehirlere giderdi
Birisi bir borazan yitirdi ormanda
Borazan þimdi Bay Ayýn dudaðýnda
Babam da diyor ki ordan ince saçlarýyla
Boþunadýr bu ayýn ötmesi boþuna
Biz elma çalarken babam görmüþ
Babam daha neler görmüþ oysa
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METÝN DEMÝRTAÞ (1938)
Elmalý-Antalya, 17 Mart 1938. Þiir kitaplarý: Görüþme Yeri (1969), Hazýrol Kalbim
(1977), Hançer ve Lirik (1984), Bir Mendil Gökyüzü (1988).
Þair, “Babam” (Adam Sanat dergisi, S. 175, Haziran 2000) adlý þiirinde “baba”sýný
anlatýr.

Babam
Elleri kurumuþ aðaç kabuðuna benzerdi
Anýmsadýkça
Þurama bir þey düðümlenir.
Taþçýydý.
Taþlýk bahçelerde akþamlara deðin
Balyoz sallardý.
Bize sevgisini býrakýp gitti.
Baþka bir þeyi yoktu.
Babalar pek anýlmaz þiirlerde.
Annelerdir daha çok sözü edilen.
Beslenip barýndýklarý yere belki
Bir sýðýnma duygusudur þairleri
Biraz da buna yönelten.
Yok benim de
Babam için bir þiirim.
Taþý
Ýðri durur bu yüzden.
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ERDEM BAYAZIT (1939)
Kahramanmaraþ, 1939. Þiir kitaplarý: Sebep Ey (1972), Risaleler (1987), Þiirler
(Toplu Þiirler, 1992), Gelecek Zaman Risalesi (2000).
“Ölünün Kýyýlarý” (Þiirler, Ýz Yay., Ýst., 1992, s. 19-21) þiirinde “babalar”a güzel bir
mýsra hediye eder.

Ölünün Kýyýlarý
“M. Akif Ýnan’a”
Gök boþanarak üstümüze
Bizi ýslak saçlarýndan geçirir karanlýðýn
Gece siyah bir at olur da uçar
Uykumuzun soluyan denizine.
Babalar ölümü dengede tutar
Seçerek en saðlam vakti arabasýna.
Þimdi o araba uçuyorsa
Bir asya çölünü kanat yaparak
Ey üstümüze gelen
Ey çocuklarýn gözlerinden dökülen
Ölümü konuþan damla damla
Ey beklediðimiz her an
Ey bize son sözü muþtulayan
Bizi bulan þahdamarýmýzda
Ey sürücüleri babalarýmýz olan.
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Bir an dudaklarýyla
Deðen alnýmýza masmavi
Bir güvercin kanadý gibi
Ey annelerin sesi
Ýçimizde savrula savrula
Yaðan bir bahar yaðmuru gibi
Çaðýrýrdý oðullarýný yola.
Ben iþte o zaman
Saygý ile ve güvenerek
Selâmlayacaðým önden gideni
Yýlanlar tüylerini dökerken
Eðerken daðlar baþlarýný önlerine
Birinin yeþil yapraðý kutsamasý gerek
Birinin akan suyu tutmasý
Altýnda durarak gökten boþananýn
Sonra yükselterek sesini konuþacaðým
Sen dur burda ey insan
Duy içinde tutuþan ormaný
Ve yakýþtýrmasýný bil üstüne ey ademoðlu
Usta bir makasla biçilen topraðý.
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ÝHSAN ÜREN (1939)
Çorlu-Tekirdað, 1939. Þiir kitaplarý: Sevmek Mevmek (1990), Harman Yangýný
(1990), Bilge Zakkum (1992), Kirli Cam (1993), Çið Bir Çýð (1995) Gözyaþý Þiþesi
(1997), Japon Gülü Gibi (1997), Milenyum Haikularý (2002), Sis Zaman Düþ Zaman
(2002).
“Babam da” ve “Kýþla/ Yaz” (Düþlem Dergisi, S. 8, Aralýk 1997) baþlýklý metinlerinde
“baba” temasý ele alýnmýþtýr.

Babam da...
Babam da severdi;
gölgelikte oturmayý,
þýrýl þenlik konuþmayý.
Gülmeye vardý, yemeðe var.
Sevmezdi doðramayý;
yaðma mý var!
Söyleyin bakalým: kimin kalýtý,
ortalýkta kalan bu acý?

118 |

BABA BU KÝTAP SANA

ALAEDDÝN ÖZDENÖREN (1940)
K. Maraþ, 20 Mayýs 1940 - Balýkesir 26 Haziran 2003. Þiir kitaplarý: Güneþ
Donanmasý (1974), Yalnýzlýk Gide Gide (1999), Þiirler (1999), Bütün Þiirler (2002).
Alaeddin Özdenören’in “baba” þiiri “Kerem’e Aðýt” (Bütün Þiirler, Hece Yay., Ank.,
2002, 142 s., s. 111-113) baþlýðýný taþýmaktadýr.

Kerem'e Aðýt
Ardýmda hiçlik dereleri
Önümde varlýk gülleri
Ellerim Kerem’in elleri
Uzaktan çocuk haberleri
Dediler ki Kerem ölmüþ
Güzellikler deren ölmüþ
Canýmýn baðý oðlum
Kalbimin aðý oðlum
Acýnýn daðý oðlum
Derdin otaðý oðlum
Yel eser aðu oðlum
Önümde duran ova
Bir kan çanaðý oðlum
Gökyüzü boydan boya
Hüzün ýrmaðý oðlum
Senin güzelliðinden
Yerler aðmalý oðlum
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Hasretin inceden akan su gibi
Ýçimi doldurup taþýrýr gibi
Her adýmda kurulu bir pusu gibi
Deniz diplerinin yosunu gibi.
Dereler tepeler çaðlýyor oðlum.
Rabbim aramýzda gizimiz var
Bir sandýk içinde çeyizimiz var
Uzar mahþere dek dehlizimiz var
Batan günlerde akar güzümüz var
Aðaçlar dallarýný eðiyor oðlum
Cennetin güzel çocuðu
Gözleri gül tomurcuðu
Yavrularýn yavrucuðu
Unutma þu babacýðý
Þu babacýk gönlünü daðlýyor oðlum
Özden harabeyim ben
Onulmaz yareyim ben
Kendime çareyim ben
Kerem’im divaneyim ben
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CAHÝT ZARÝFOÐLU (1940)
Ankara, 1940-Ýstanbul, 7 Haziran 1987. Þiir kitaplarý: Ýþaret Çocuklarý (1967), Yedi
Güzel Adam (1973), Menziller (1977), Korku ve Yakarýþ (1986), Þiirler (Bütün
Þiirleri, 1989), Gülücük (1989), Aðaç Okul (1989).
Cahit Zarifoðlu, þiirlerinde “baba” temasýný oldukça yoðun iþlemiþtir. Bu tema
çocuklara yönelik yazdýðý þiirlerin yaný sýra, diðer þiirlerinde de ele alýnýr: “Baba”
konulu þiirlerindan bazýlarý þöyledir: (Þiirler, Beyan Yay., 2. Bas., Ýst., 1989, s. 333),
“Ýçerdeki Ayrýlýklar” (Age, s. 436), “O Çocuk” (Age, s. 479-480), “Anlamak”
(Gülücük, Beyan Yay., 2. Bas., Ýst., 1991, s. 10-11), “Dünyanýn Günü” (Age, s.
19.), “Baba” (Age, s. 20-21), “Babam ve Oyuncaklar” (Age, s. 22), “Baba –Kýz”
(Age, s. 24), “Ellerim Yaramaz” (s. 25), “Çalýþan Baba” (Age, s. 29), “Özlem” (Age,
s. 30), “Balon” (Age, s. 34), “Uçurtmam Çýkmýyor Aklýmdan” (Age, s. 42-44),
“Oðlum Oðlum” (Aðaç Okul, Beyan Yay., Ýst., 1989, s. 11-12), “Katiller” (Age, s.
13), “Rica” (Age, s. 14-16), “Babam Vuruluyor” (Age, s. 19-20), “Savaþýrlarken
Onlar” (Age, s. 26), “Bir Güneþ” (Age, s. 27); “Yardým Çaðrýsý” (Age, s. 28-30),
“Ninni” (Age, s. 47), “Doðduðum Yer” (Age, s. 78-79).

Baba
Yaklaþan seherle sözlüsün. Bir zamanlar
Dað Taþ ve toz toprak ve karlý yollar
Ve buzullar arasýnda çaðlayan sularda
Aracýydýn ekmeðine sevgili eþlerin ve çocuklarýnýn
Evet barýþlasýn bütün zamanlar
Dar sessizliðe bu daðlar
Bir yamaç kaymasýný omuzlarsýn yýllarla
Biz ne gülücükler biliriz senden
Ne rahmetler açýldý senden bize
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O Çocuk
Bahçeden çocuk sesleri geliyor
Hayatý dinliyorum
Ýçim yoruluyor, ruh yoruluyor
Büyük gözlü çocuk
Ýnsanýn içine kadar bakýyor
Sorar gibi
- Nerede benim babam
Kendimi þöyle görürüm düþümde
Ýki ata birden binmiþim
Biriyle kuzeye saldýrýyorum
Ötekiyle
Alkan lalelerin
Kýpkýzýl tutuþtuðu sulara
Nerde babam
Karþýsýnda yapayalnýzsýn
Duvar gibi dikilen
Bu sorunun
Okþuyorsun baþýný
Þehit çocuðunun
Bahçeden kuþ sesleri geliyor
Sabahý dinliyorum
Bu sefer bezgin
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Bir vakit
Daraðaçlarý kurdum
Elimden fýrlayýp gidiyor cellatlar
Silah olarak
Bir tek soru var elimde
Nerede babam, nerede

Baba
Sendin
Doðduðum gün
Bana ezan okuyan
Boyun kocaman
Kollarýn güçlü
Bir hamlede kaldýrýyorsun
Üçümüzü
Her sabah gidersin
Ekmeðimiz için
Her akþam
Yorgun
Ama yüzün güleç
Dönüþün bir düðün
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Biraz büyüsem
Þöyle diyeceðim
Yoo baba
Bu sabah bende sýra
Sen otur evde
Annemle
Dinlen
Ben
Koþacaðým sokaklarý
Rýzkýmýz için
Akþam
Elimde kocaman
Bir somun
Sevineceksin
Kimbilir nasýl
Yoo
Teþekkür etme
Dedim ya
Sýra bende
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M. AKÝF ÝNAN (1940)
Þanlýurfa, 12 Temmuz 1940-Þanlýurfa, 6 Ocak 2000. Þiir kitaplarý: Hicret (1974),
Tenha Sözler (1991).
“Topraðýn Babasý” (Hicret, Esra Sanat Yay., 3. Baský, Konya, 1994, s. 55-56) ve
“Babamýn Gazeli” (Age., s. 57-58) baþlýklý þiirleriyle “baba” temasýna yönelmiþtlir.

Babamýn Gazeli
Yeni aya karþý dua ederdi
Aðlardý kesilen zeytin dalýna
Aðlardý evliya kýssalarýna
Saksýda taþýrdý kýþýn baharý
Korkuyu sevinci yayan gözleri
Kitaba gözlüktü derin gözleri
Anamýn en kutsal barýnaðýydý
Eski alfabeyi candan severdi
Topraðý dosttu ölüme hazýr
Taþýrdý soyunu gövdesi gibi
Bir destan büyüttü namustan aþktan
Midenin harama düþmanlýðýndan
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EGEMEN BERKÖZ (1941)
K.Ereðlisi, 1941. Þiir kitaplarý: Çin Askeri, Ah Devran (1966), Yalnýzlýklar Yalnýzlýklar
(1977), Bu Kitapta Sen Nerdesin (1981), Yalnýz ve Birlikte (Seçme þiirleri, 1985).
Þair, “Elleri Vardý” (Dize dergisi, S. 89, Mart 2003) baþlýklý metni ile bu çalýþmada yer
almýþtýr.

Elleri Vard ý
Ýri
kemikli
korkutucu
çocuk gözümde
ellerim öyle olmasýn istedim hiç
oysa resim yaparmýþ o eller
boya kararmýþ
güneþ seçermiþ mavilerden
öyle olsun istedim ellerim
ama iskambil tutarmýþ o eller
sigara tutarmýþ
vururmuþ masaya
kasýlýrmýþ öfkeli
yumruk olurmuþ
istemedim
meðer severmiþ o eller
kadeh tutmayý
çiçek vermeyi
okþamayý
anlamadým
Ýttim
babamdý.
.............
Ellerim neyi ister?
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MELÝSA GÜRPINAR (1941)
Ýstanbul, 1941. Þiir kitaplarý: Umut Pembeleri (1962), Yeni Bir Gün Þarkýsý (1975),
Geceyarýsý Notlarý ( 1981), Ara Beni Sevgilim Sözcüklerin Ýçinde (1983), Yaz
Mektuplarý (1985), Çocukluðum ve Ölümüm (1992), Salkýmsöðütlerin Gölgesinde
(1998), Her Harf Bir Melek (1999).
Melisa Gürpýnar’ýn Geceyarýsý Notlarý (Remzi Kitabevi, 2. Bas., Ýst., 1994) kitabý
birbirinden numarayla ayrýlmýþ toplam 10 söyleþiden oluþuyor. Bunlar arasýnda
“baba”ya atfýn yapýldýðý kýsýmlar þöyle sýralanabilir: “Söyleþi I” (s. 9-20) “Söyleþi IV”
(s. 37-45), “Söyleþi IV” (s. 47), “Söyleþi VI” (s. 62- 63), “Söyleþi X” (s. 113-122).
Gürpýnar’ýn “Yaðmur Damlalarý” (Çocukluðum ve Ölümüm, Can Yay., Ýst., 1992, s.
81) þiirinde de “baba”ya yer verilir.

Yaðmur Damlalarý
acaba nasýl anlatsam size
yýldýzlarý uyandýrmadan
soldurmadan gün ýþýðýný
çocuklarým
can kuþlarým mý desem
yaðmur damlalarým benim
acaba nasýl anlatsam
bir atlýkarýncaya bindiremedimse sizi
güneþe yükselen
ve sonra dünyanýn kapýsýna indirenini
bulamadýðýmdandýr
beni baðýþlayýn
babanýzla da bir resmim yok benim
ayný resme sýðar mý
iki ayrý gezegen
iki nehir
ve iki kýlýç ayný kýna sýðar mý birden
nasýl olsa size uçmayý öðrettim
sýrmadan nakýþý var kanadýnýzýn
nasýl olsa harman sizin
düðün sizin
çok üþürseniz uðrarsýnýz
ülkesine sözcüklerin
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ATAOL BEHRAMOÐLU (1942)
Çatalca, 13 Nisan 1942. Þiir kitaplarý: Bir Ermeni General (1965), Bir Gün Mutlaka (1970;
Ayný adlý Toplu Þiirleri: I. Cilt, 1991), Yolculuk, Özlem, Cesaret ve Kavga Þiirleri (1974), Ne
Yaðmur Ne Þiirler (1976), Kuþatmada (1978), Mustafa Suphi Destaný (1979), Dörtlükler
(1980), Seçme Þiirler 1959-1982 (1983), Ýyi Bir Yurttaþ Aranýyor (1983), Türkiye Üzgün
Yurdum, Güzel Yurdum (Almanya, 1985), Kýzýma Mektuplar (1987; ayrýca Toplu Þiirleri, 3.
cilt, 1993), Eski Nisan (1997), Bebeklerin Ulusu Yok (1988), Yaþadýklarýmdan Öðrendiðim
Bir Þey Var (Toplu Þiirleri, 2. cilt, 1992), Sevgilimsiz (1993), Aþk Ýki Kiþiliktir (1999).
“Geceydi” Bir Gün Mutlaka, Toplu Þiirler-I, Adam Yay., 7. Bas. Ýst., 1997, s. 39)
“Gecekonduda Geçen Bir Çocukluk” (Age., s. 151), “Parkta Rastladýðým Adam”
(Yaþadýklarýmdan Öðrendiðim Bir Þey Var, Toplu Þiirler–II, Adam Yay., 8. Baský, Ýst., 1998, s.
18-19), “Bir Þehit Kýzýna” (Age., s. 75-76), “Sesler” (Age., 101-102), “Görüþme Günü”
(Age., s. 106), “Hapishanede Bir Sabah Türküsü” (Age., s. 118-119), “Gecenin Üzgün
Çiçeði” (Kýzýma Mektuplar, Toplu Þiirler–III, Adam Yay., 5. Baský, Ýst., 1997, s. 44), “Kýzýma
Mektuplar-12” (Age., s. 217), “Kýzýma Mektuplar-19” (Age., s. 224).

Bir Þehit Kýzýna
-Türküler ve Alaz ÝçinGüzelim, sevdiðim, çocuðum, gülüm
Bir þehit kýzýsýn sen.
Acýlý, buruk bir türkü gibisin
Bu acýmasýz günlerin içinden
Tuhaf bir sýkýntýyla daralýr þimdi
Küçücük, kuþ kanadý yüreðin:
‘Babam nerede, niye gelmiyor
Babama küstüm ben anneciðim...’
Baban artýk hiç olmayacak yavrum
Sana çocuðum diyemeyecek bir daha
Güçlü, baba kucaðýnýn sýcaklýðýný
Duyamayacaksýn minik vücudunda
Baban yiðit bir oðluydu halkýnýn
Onun için öldürdüler
Sana halkýmýzdan armaðan olsun
Getirdiðim kýrmýzý güller
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Yýllar geçecek, alýþacaksýn
Bir ince sýzý kalacak ondan,
Senin gözlerin gibi ýþýltýlý
Çiçekler fýþkýracak babanýn mezarýndan
Ve týpký serpilen bir çiçek gibi
Geliþip ýþýrken bilincin gitgide
Babaný yeniden kavrayacaksýn
Baban yeniden doðacak seninle
Güzelim, sevdiðim, çocuðum, gülüm
Bir þehit kýzýsýn sen
Acýlý, buruk bir türkü gibisin
Bu acýmasýz günlerin içinden

Kýzýma Mektuplar'dan
19
Düþünüyorum bazen:
Bunca hasret
Bunca keder
neden?
Savaþsýz bir dünya özlemekten.
“Çocuklar öldürülmesin”
demekten.
Ýþte çocuðum, babanýn
suçlarý bunlar.
Bir gün gelecek
Ne ben kalacaðým
dünyada
Ne de bizi
birbirimizden ayýranlar.
Ama
çocuklarý onlarýn
Babalarýndan utanacaklar
Sen babanla
övünürken.
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ABDÜLKADÝR BULUT (1943)
Anamur, 1943-9 Aðustos 1985. Þiir kitaplarý: Sen Tek Baþýna Deðilsin (1976),
Acýlar Yurdumdur (1981), Kahveci Güzeli (Çocuk Þiirleri, 1981), Yýkýmlar (1982),
Gözyaþlarý da Çiçek Açar (1983), Sen Tek Baþýna Deðilsin II (1984), Yurdumun Þiir
Defteri (1985), Ülkemin Þiir Atlasý (Tüm Þiirleri, 1987).
Abdülkadir Bulut’un “Dostun Kar Gibi Yaðaný” (Ülkemin Þiir Atlasý, Can Yay., Ýst.,
1987, s. 78-79), “Oðlunun Mezarýna Dut Diken Baba Ýçin Þiir” (Age, s. 188) isimli
þiirlerinde “baba” temasý iþlenir.

Dostun Kar Gibi Yaðaný
Sevda baba yadigarýdýr
Hadi ver ellerini saðdýcým
Hep birlikte ýsýtacaðýmýz dünyaya
Varýlacak dallarý terleyen
Bir nar aðacýnýn altýndan
Yetmez bir atýmlýk öfkeler
Alnýndaki heyecaný taþýrmaya
Kaþlarýný çatmaya, göðsünü açmaya
Yetmez bir sýkýmlýk öfkeler
Omuzlarýný yýkma, yüzünü devirme
Týlsýmý her an bozulacakmýþ gibi
Sarmalýyýz hayatý
Marifet bir bakýþta kestirebilmek
Dostun kar gibi yaðanýný
Arkadaþ canlýsýný, sýr taþýyanýný
Ve daima açýk sözlü olanýný
Elinle koymuþ gibi bulmak
Kayalýklar arasýndan
Artýk inancý sýkýlamak þiirlere
Kuþlara, kuþatma içindekilere
Madem ki, aþklarýn
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Acýlarý alýnmamýþ bir dünyadýr
Bana döndür taþýdýðýn serinliði
Ýçimde aþýlanmamýþ sular var
Sevda baba yadigarýdýr
Hadi ver ellerini saðdýcým
Gönlünü almak bize yakýþýr
Su verirken ikindi üstü
Topraðý daðýlan karanfillerin.

Oðlunun Mezarýna Dut Diken Baba Ýçin Þiir
Bir günün yolunda bir baba
Civanýndan bir dut fidaný elinde
Ve sarýlý bir yumruk gibi kökü
Tütün sarýsý gövdesinin dibinde
Vurulmuþ oðlunun mezarýna dikecek
Belli ki tütün sarýsý o dut fidanýný
Düþünerek annesinin sandýðýna koyduðu
Kanlý ipekten gömleðini
Beyaz bir küpedir her dut çiçeði
Daima sonsuz bir geleceði süsler
Siz de mi geleceði süslersiniz yoksa
Ey sarý gövdeli þiirler
Bir günün yolunda bir baba
Civanýndan bir dut fidaný elinde
Ve sarýlý bir yumruk gibi kökü
Tütün sarýsý gövdesinin dibinde
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SENNUR SEZER (1943)
Eskiþehir, 12 Haziran 1943. Þiir kitaplarý: Gecekondu (1964), Yasak (1966), Direnç
(1977), Sesimi Arýyorum (1982), Kimlik Kartý (Seçme Þiirler, 1983), Bu Resimde
Kimler Var (1986), Afiþ (1991), Direnç Þiirleri (Toplu Þiirler, 1995), Uçuk Seçik
Þiirler (1995), Kirlenmiþ Kâðýtlar (2000).
“Baba” konulu þiirleri arasýnda, “23 Nisan 1972” (Direnç, Cem Yay., tarihsiz, s. 44),
“Babalarý 141-142’den Yargýlanan Çocuklara” (Age., s. 47-48) isimli þiirler bulunmaktadýr.

Babalarý 141-142'den Yargýlanan Çocuklara
Hayýr, baban kimseyi öldürmedi
Utanma arkadaþlarýndan
Baban arkadaþlarýn da mutlu olsun istedi.
Utanma babam hapiste demekten
Babanýn suçu çocuklarý sevmekti.
Evet, uzun bir süre
Baban getiremiyecek ekmeði eve,
Ekmeksiz kimse kalmasýn diye
Yazý yazmaktan suçlu.
Babaný yýllar sonra
Gördüðün zaman dik olsun baþýn.
Babana yakýþýr ol
Kaçma düþünmekten.
Düþünmek suç olsa da
Savun suçsuzluðunu
Babanýn deðil
Halkýn.
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SÜREYYA BERFE (1943)
Ýstanbul, 1943. Þiir kitaplarý: Gün Ola (1969), Savrulan (1971), Hayat ile Þiir
(1980), Çocukca (Çocuk þiirleri, 1982), Ufkun Dýþýnda (Toplu Þiirleri, 1985), Þiir
Çalýþmalarý (1992), Ruhumun (1998).
Süreyya Berfe, “Sevgiyle Baþlarýz Ýþimize” (Kalfa, 1965-1988, YKY, Ýst., 1999, s.
102-103), “Ýskele Babasý” (Age.,s. 253) “Kanamalý Bebek” (s. 255-256) þiirlerinde
“baba” konusuna yer verir.

Ýskele Babasý
Nasýl baþlayabilirim bu þiire
son geleceðin içinde gizliyken?
Yavrum benim korkulu umudum
baban sözümona bir þairken
utanýr bakamaz yüzünüze.
Bilmem eski günleri anar mýsýn?
Rahat verir mi kanlý yýllar?
Yavrum benim merak ettiðim
ola ki vereceklerim az gelir sana
bana ve anana boþ ver. Hayat var.
Fazla yazamayacaðým baðýþla beni.
Çekmeni istemediðim acýlarla boðuþmam gerek.
Yavrum benim çabuk büyü
düþüncen bile hýz katýyor kalbime
parçalanmýþ hiçbir þey seninle sürmeyecek.
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Kanamalý Bebek'ten
3.
Babanýn yüzündeki ýþýltý gitmiþ
bütün çizgiler yerleþmiþ yerlerine.
En ucuzundan kundura, pantolon, gömlek.
En ucuzundan þarap, en ucuzundan elma...
Oðlunu kandýrmýþlar
“Bizden olacaksýn” demiþler. Olmuþ, öldürülmüþ
Kýzý daha küçük, karý yarý hasta
Stok, kaçakçýlýk, IMF, OPEC, AET...
Enflasyon, baþýboþ býrakýlan fiyatlar, karaborsa...
Baba iki aydýr iþsiz, iki aydýr sosyalist.
Sendika, parti, dernek
toplantý, bildiri, eylem koyma...
Çin, Sovyet, Amerika, Avrupa, Arnavutluk...
Baba iki aydýr iþsiz, iki aydýr bulanýk.
Ýki aydýr daralmýþ dünyada.
Ýki aydýr hiçbir þeyi gözü görmüyor.
Ýki aydýr duruyor mutfaktaki pörsük lahana
Ýki aydýr kimse bakmýyor, evin önündeki küçük kavaða,
Çok acele kan aranýyor
Kanamalý bir baba için...
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ÝSMET ÖZEL (1944)
Kayseri, 1944. Þiir kitaplarý: Geceleyin Bir Koþu (1966), Evet Ýsyan (1969) Cinayetler
Kitabý (1975), Celladýma Gülümserken Çektirdiðim Son Resmin Arkasýndaki Satýrlar
(1984), Þiirler, 1962-1974 (1980), Þiir Kitabý (1982), Erbain (1987), Bir Yusuf
Masalý (2000).
“Amentü” (Erbain, Çýdam Yay., Ýst., 5. Bas., Ýst. 1993, s. 43-50) þiirinde toplumsal
çarpýklýklarý tenkit ederken “baba” temasýný da kullanýr.

Amentü
Ýnsan
eþref-i mahlûkattýr, derdi babam
bu sözün sözler içinde bir yeri vardý
ama bir eylül günü bilek damarlarýmý kestiðim zaman
bu söz asýl anlamýný kavradý
geçti çývgýnlarýn, çýbanlarýn, reklâmlarýn arasýndan
geçti tarih denilen tamahkâr tüccarý
kararmýþ rakamlarýn yarýklarýndan sýzarak
bu söz yüreðime kadar alçaldý
damar kesildi, kandýr akacak
ama kan kesilince damardan sýcak
sýmsýcak kelimeler boþandý
aþk için karnýma ve göðsüme
ölüm için yüreðime sürdüðüm ecza uçtu birden
aþk ve ölüm bana yeniden
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su ve ateþ ve toprak
yeniden yorumlandý.
Dilce susup
bedence konuþulan bir çaðda
biliyorum kolay anlaþýlmayacak
kanatlarý kara fücur çiçekleri açmýþ olan dünyanýn
yanýk yaðda boðulan yapýlarýn arasýnda
delirmek hakkýný elde bulundurmak
rahma çaðdaþ terimlerle yanaþmak için
bana deha deðil
belgeler gerekli
kanýtlar, ifadeler, resmî mühür ve imza
gençken
peþpeþe kaç gece yýllarca
acýyan, yumuþak yerlerime yaslanýp uçardým
bilmezdim neden bazý saatler
alaturka vakitlere ayarlý
neden karpuz sergilerinde lüküs yanar
yazgý desem
kötü bir þey dokunmuþ olurdu sanki dudaklarýma
Tokat
aklýma bile gelmezdi
babam onbeþli olmasa.
Meyan kökü kazarmýþ babam kýrlarda
ben o yaþta koltuðumda kitaplar
iþaret parmaðýmda zincir, cebimde sedef çaký
cebimde kýrlangýçlar, çýlgýnlýk sayfalarý
kafamda yasak düþünceler, gide meselâ.
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Kar yaðarken kirlenen bir þeydi benim yüzüm
her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana
gecenin anlamý týkansýn diye ýslýk çalar
resimli bir kitaptan çalardým hayatýmý
oysa her gün
merkep kiralayýp da kazýlan kökleri
forbes firmasýna satan
babamdý.
Budur
iþte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku
iþte þehirleri bayýndýr gösteren yalan
iþte mevsimlerin deðiþtiði yerde buharlaþan
kelepçeler, sürgünler, gençlik acýlarýyla
güçbelâ kurduðum cümle iþte bu:
ten kaygusu yüklü aðýr bir haç taþýmaktan
tenimin olanca aðýrlýðý yokoldu.
Solgun evler, ölü bir dað, iyice solmuþ dudak
bile bir bir çýnlayan
ihtilâl haberidir
ve gecenin gümüþ ipliklerden iþlenmiþ oluþu
nisan aylarý gelince vücudu hafifletir
þahlanan grevler içinde kahkahalarým küstah
bakýþlarým beyaz bulutlara karþý obur
marþlara ayarlanmak hevesindeki sesim
gider þehre ve þaraba yaltaklanarak
biraz aðlayabilmek için
fotoðraflar çektirir
babam
seferberlikte mekkâredir.

137 |

BABA BU KÝTAP SANA

Ýnsanýn
gölgesiyle tanýmladýðý bir çaðda
marþlara düþer belki birkaç þey açýklamak
belki ruhlarýn gölgesi
düþer de marþlara
mümkün olur babamý
varlýk sancýsýyla çaðýrmak:
Ezan sesi duyulmuyor
Haç dikilmiþ minbere
Kâfir Yunan bayrak asmýþ
Camilere, her yere
Öyle ise gel kardeþim
Hep verelim elele
Patlatalým bombalarý
Çanlar sussun her yerde
Çanlar sustu ve fakat
binlerce yýlýn yabancýsý bir ses
deðdi minarelere:
Tanrý uludur Tanrý uludur
polistir babam
Cumhuriyetin bir kuludur
bense
anlamýþ deðilim böyle maceralardan
ne Godiva geçer yoldan, ne bir kimse kör olur
yalnýz
coþkunluðu karþýsýnda içlendiðim þadýrvan
nüfus cüzdanýmda tuhaf
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ekmek damgasý durur
benim iþim bulutlar arþýnlamak gün boyu
yavaþ yavaþ uyanmak
çocuk kemiklerinden yelkenler yapýp
hýrsýz cenazelerine bine bine
temiz döþeklerin ürpertisinden çeþme
korkak dualarýndan cibinlikler kurarak
dokunduðum banknotlardan tiksinmeyi itiraz
nakýþsýz yaþamaklarý
silâhlanmak sanarak
çýkardým
boðaza týkanan lokmanýn hârtasýný
çýkýnýmda güneþler halka daðýtmak için
halký suvarmak için saçlarýmda bin ýrmak
ýhtýrdým caddeleri meðer ki mezarlarmýþ
hazýrmýþ zaten duvar sýkýlmýþ bir yumruða
fly Pan-Am
drink Coca-Cola.
Tutun ve yüzleþtirin hayatlarý
biri kör bataklarýn çýrpýnýþýnda kutsal
biri serkeþ ama oldukça da haklý.
Ölümler
ölümlere ulanmakta ustadýr
hayatsa bir baþka hayata karþý.
Orada
aþk ve çocuk
birbirine katýþmaz
nasýl katýþmýyorsa baþaklara aðustos sýcaðý
kendi tehlikesi peþinden gider insan
putlarýn dahi damarýndan
aktýðý güne kadar
sürdürür yorucu kovalamayý.
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Hanidir görklü dünya dünyalar içre doðan?
Nerde, hangi yöremizde zihnin
tunç surlardan berkitilmiþ ülkesi
aðýz bayat suyla çalkanmýþ çocuða rahim olan
parti broþürleri yoksa kafiyeler mi?
Hangi cisimdir açýkça bölmek isterim
takvim yapraklarýnýn arasýný dolduran
nedir o katý þey
ki gücü
gönlün daðdaðasýný durultacak?
Hayat
dört þeyle kaimdir, derdi babam
su ve ateþ ve toprak.
Ve rüzgâr,
Ona kendimi sonradan ben ekledim
piþirilmiþ çamurun zifîri korkusunu
ham yüreðin pütürlerini geçtim
gövdemi âlemlere zerkederek
varoldum kayrasýyla Varedenin
eþref-i mahlûkat
nedir bildim.
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ÖZKAN MERT (1944)
Erzurum, 21 Ekim 1944. Þiir kitaplarý: Kuracaðýz Herþeyi Yeniden (1969),
Kýrlangýçlar, Kýrlangýçlar (1978), Irgatoðlu Atçalý Kel Mehmet Destaný (1980), Ýþte
Hayat, Ýþte Ölüm ve Tarih (1984), Stockholm’de Mavi Saatler (1987), Dünya
Çarpýyor Yüzüme (1988), Allah ve Tango (1990), Mozart ve Akdeniz (1992), Bir
Irmakla Düello Ediyorum (1995), Bir Dünyalýnýn Notlarý (Toplu Þiirleri, 1997),
Kentlerin Senfonisi (2000), Van Gölü Senfonisi (2001).
Özkan Mert’in þu metinlerinde “baba” kavramýna yer verilir: “Lacivert Bir Zeki
Müren” (Bir Dünyalýnýn Notlarý, YKY, Ýst., 1997, s. 13), “Beþlikler” (Age., s. 142),
“Oðlum Kerim Ýçin” (Age., S. 202).

Lacivert Bir Zeki Müren'den...
babamýn göðsünde bir ýrmak
uzun uykulardan, güneþlerden geçirilmiþ
salý günü saat bir buçukta
baþlayacak lacivert bir Zeki Müren
paris’te modasý geçmiþ bir gece
sein kýyýsýnda tanrýnýn ayakkabýlarý
masmavi bir vals
güzel av olur Ýstanbul’da
ne kadar kahraman bu vals
göðü yapýþtýrmýþ göðsüne kont
anlatmasý uzun sürer
galatada bir balýkçý meyhanesinde
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REFÝK DURBAÞ (1944)
Erzurum, 1944. Þiir kitaplarý: Kuþ Tufaný (1971), Hücremde Ayýþýðý (1974), Çýrak
Aranýyor (1978), Çaylar Þirketten (1980), Nereye Uçar Gökyüzü (1983), Siyah Bir
Acýda (1983), Bir Umuttan Bir Sevinçten (Toplu Þiirler, 1984), Yeni Bir DefterÞiirler- Meçhul Bir Aþk (1985), Adresi Uçurum (Toplu Þiirler, 1986), Geçti mi Geçen
Günler (1989), Menzil (1992), Kimse Hatýrlamýyor (Toplu Þiirleri:1, 1994), Ýki Sevda
Arasýnda Kara Sevda (1994), Düþler Þairi (1997).
Durbaþ’ýn þu þiirlerinde “baba” kavramýyla karþýlaþýrýz: “Mareþal” (Bir Umuttan Bir
Sevinçten, Can Yay., Ýst., 1984, s. 10), “Tabut” (Kimse Hatýrlamýyor, Adam Yay., Ýst.,
1994, s. 24./ Bir Umuttan Bir Sevinçten, s. 24) “Mezarlýklar” (Kimse Hatýrlamýyor, s.
31; Bir Umuttan Bir Sevinçten, s. 31) “Aðýtlar” (Kimse Hatýrlamýyor, s. 40-42; Bir
Umuttan Bir Sevinçten, s. 41-46), “Gülün Adý Ne” (Kimse Hatýrlamýyor, s. 106,109;
Bir Umuttan Bir Sevinçten, s. 112, 116), “Çaylar Þirketten” (Kimse Hatýrlamýyor, s.
189-190; Bir Umuttan Bir Sevinçten, s. 229-231), “Pusula” Yeni Yüzyýl gazetesi, 5
Mayýs 1996).

Aðýtlar’dan
1.
Bugün
27 Temmuz 1968
Cumartesi
Ýstanbul'dan
“Oðlum
selam eder gözlerinden öperim
nasýlsýn iyi misin
bizleri soracak olursan
biz hepimiz iyiyiz
oðlum ne oldu
neden mektup yazmýyorsun
acýk eline para geçti mi
bizi unutuyorsun
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demek ki
ihtiyacýnýz olduðu zaman bizleri arýyorsunuz
bundan sonra
ne mektubunuzu istiyorum
ne yüzünüzü
ne selamýnýzý”
Yüreðimde yalnýzlýðýn tasviri
Bir þehir ölüsü kucaðýmda
Evler yýkýlýyordu. Acýyý omuzladým
Yanlýþ sesler gerdim pencerelere
Rehinde býrakýlmýþ birkaç saatin
Umutla kullanýlan onurundan
Cinnetler, sevinçler, zulümler yarattým
“merhaba
bugün mektubunu alýnca
hemen sana birkaç satýr yazýp
postaladým
belki çabuk çabuk olduðu için
anlamsýz olmuþtur.
o satýrlarla
sana olan sevgimi, aþkýmý
iletmeye çalýþtým
kütüphane kartýnla birlikte
aldýðým resmin duruyor
masamýn üzerinde
o resimde kravatlýsýn
bak ne güzel
þu anda yanýmda olsaydýn
çok iyi olurdu diye düþünüyorum”
Sevinçlerden kurdum küçük evleri
sokaklarý acýdan ve sýkýntýdan
belki bir akþamüstü çýkýp gelirsen

143 |

BABA BU KÝTAP SANA

aðaçlarýma uhrevî kuþlar çizesin
efsunu ve yalnýzlýðý kullanasýn
ilençleri gizleyesin diye yüzüme
sevdalar, eceller, özlemler yarattým
yalnýzým. caným sýkýlýyor
babama mektup yazmalýyým
gazeteleri okuyorum
annem öleli kaç yýl oldu
Konya’da irtica. Parasýzlýk
seçimler erken mi yapýlacak
Akhisar’da deprem: iki ölü
yeni bir ev bulmalýyým
Galatasaray da sezonu açtý
dersler bitecek mi
öðrenciler polislerle çatýþýyor
iþgal ve boykot, alkol ve sigara
iki ölü
askere mi gitmeli yoksa
çalýþmak istemiyorum artýk
Ýstanbul olaysýz
fakat gergin bir gün yaþýyor
yalnýzým.
Baþým aðrý içinde.
Kalbim. Güzel günleri unutmalýsýn
Sabahladýðýn cüzzamlý parklarý
Centilmen sigarayý ve parasýzlýðý
Aþklarý aþklarý da unutmalýsýn
Köhne kadýnlarý ve genç kýz heykellerini
Uçurabilirsin artýk gökyüzünde
Bedenler, acýlar, þehvetler yarattým
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M. RAGIP KARCI (1945)
14 Haziran 1945, Siverek. Yeni Bir Sevda Süleymaný (1981), Bir Baþkasýnýn Kitabý (1996).
Baba motifi “Belki” (Yeni Bir Sevda Süleymaný, Yazý Yay., Ýst., 1988, s. 32) ve “Ýçlenmeler”
(Age., s. 51) þiirlerinde yer alýr.

Ýçlenmeler'den...
“Babalar
denizlerin korkak sürgünleri
gülmeleriyle sývayýp
irinli yalnýzlýklarýný
namusunu kurtarmýþ bir nehir gibi
yorgun
ve
aðaçlarý saymaya
baþlayan gözleri...”

Belki
Babasý bir turnaya kapýlýp
demirler döver tav verir
abdullah cem’in kankýrmýzý gözlerine
yeni bir yaþamak getirilir
kar beyaz gecelerde
gecelerden söz ile
demli çaylar ve büyük ateþler içilir
kara defterlerden konuþulur
yangýn yerleri gezilir
geceler yorulur
sabah ezaný zeybekleri
diz vururken göðsüne topraðýn
Abdullah Cem gözyaþlarýný
babasýnýn yüreðinden geçirir
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NURETTÝN DURMAN (1945)
Bingöl, 15 Aralýk 1945. Þiir kitaplarý: Þehrin Üzerindeki Bulutlar (1990), Haziran
(1991), Savrulan (1993), Uzun Beyaz Bir Çýðlýk (1995), Hoþça Kal Hüzünbaz Çocuk
(1998), Akþam Yedi Sularý (seçme þiirleri, 2000).
Nurettin Durman, “Süleyman” (Þehrin Üzerindeki Bulutlar; Kardelen Yay., Ýst.,
1990, s. 11.; Likâ edebiyat dergisi, S. 44, 1 Þubat 2004, s. 4)2 ve “Yakub” (Hoþça
Kal Hüzünbaz Çocuk, Beyan Yay., Ýst., 1998, s. 29) baþlýklý þiirlerinde “baba” göndermeleri vardýr.

Süleyman
Atlar dört nala giderdi aþkla giderdi
Daðlardan daðlara haber
Ulaþýnca nasýl da
Mavzerini dedem
Ateþlerken elaziz sokaklarýnda
Eriþte keserdi kadýnlar güzün, analarýmýz
Oturarak ve baþlarýný kapatarak gibi kurþun
Kaynardý köpük inerdi aþaðý dað suyu.
Atlar dört nala giderdi öç almaya giderdi
Gözyaþý olurdu uðru gözlü dev bilinen
Kemiren meþe aðaçlarýný, aklýmýzý
Öylece duran kökle, görülmeyen
Keklik ötüþleri kayalýklardan
Karþý köylere ulaþýrdý sabahlarý
Daðýlýrdý ses ve uzardý ve çaðýrýrdý
Ki iyi bilinen ezanýyla hafýz babam
Ýyi bilinen toprak ve çiçek kokularýyla
Yani dedemiz oluyordunuz dað baþýdýr muhterem.
2 Bu þiirin Þehrin Üzerindeki Bulutlar (Kardelen Yay. Ýst., 1990)’daki þeklinde
“ezanýyla hafýz babam” ibaresi bulunmamaktadýr. Fakat bu þiirde bir eksiklik
hisseden þair, gerekçeli bir açýklamayla Likâ’da yeniden yayýnlanmasýna izin
vermiþtir: “Babamýn o güzel, genç sesiyle okuduðu sabah ezanlarýný iyi ifade
etmem gerekiyordu.” (Likâ Edebiyat Dergisi, S.44, 1 Þubat 2004, s.4)
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AHMET TELLÝ (1946)
1946’da Çankýrý-Eskipazar’da doðdu. Þiir Kitaplarý: Yangýn Yýllarý (1979), Hüznün Ýsyan
Olur (1979), Dövüþen Anlatsýn (1980), Saklý Kalan (1981), Su Çürüdü (1982), Belki Yine
Gelirim (1984), Çocuksun Sen (1994), Kalbim Unut Bu Þiiri (Seçme Þiirler 1994).
“Kekomeçe” (Yeni Biçem Dergisi, S. 71. Mart 1999) baþlýklý metninde “baba” konusu iþlenmiþtir.

Kekomeçe
Kekeme bir tarih perperiþan
Aþklarýn nesisin sen þimdi ey
Ardýna baktýðýnda Munzur
Þimdisi gri bir okyanus olan
Ormanýn yakýldý senin köylerin de
Babasý Kýrmanç olanýn payý
Etno hüzünler ve Kekomeçe
Zaten kovalandýydýn bunca ey
Ýþte o kadar ve bir ne ise
Su iþte Asmin ve nelerin
Kekemesi olan huzursuz oðul
Kovulmadýðýn ütopi kaslýndý
Kovulmadýðýn bir ne ise
Ama sen terk et bu dünyayý da
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HÝDAYET KARAKUÞ (1946)
Isparta, 6 Eylül 1946. Þiir kitaplarý: Günaydýn Gül Yapraðý (1979), Kemeraltý Þiirleri
(1982), Hangi Leylasýn Sen (1986), Sesini Bana Býrak (1993), Ateþ Mektuplarý (1995),
Konuþ Benimle (1998).
“Baba”ya atýf yaptýðý þiirleri arasýnda þunlar vardýr: “Avuntu” (Ateþ Mektuplarý, Bilgi Yay.,
Ank., 1995, s. 28-29), “Kül Kahvesi” (Age.,s. 79-81), “Sapan” (Age.,s. 82), “Neþe Ve
Yara” (Age.,s. 83), “Borç” (Age.,s. 84), “Ayna Tepsi Duvar” (Age.,s. 85) “Sararmýþ
Askerler” (Age.,s. 86), “Sitem” (Age.,s. 87), “Bilet” (Age.,s. 88-89), “Bu Þiirler” (Age., s.
90) [Karakuþ’un Ateþ Mektuplarý’nda, “Kül Kahvesi” (s. 79-90) bölümünde yer alan
yukarýdaki þiirler, 1995’te yazýlmýþ.] Ayrýca “Þiir” (Hangi Leylasýn Sen, Bilgi Yay, 2. Bas.,
Ankara, 1999, s. 64-65) adlý metninde de “baba”ya deðinilir.

Kül Kahvesi
anlatmak için babamý
oturdum bu þiirleri yazdým
yetecek mi sözcüklerin gücü
bir ömre yayýlan insaný
þiirsel bir imgeye dönüþtürmeye
kýþ gecelerinde oturup
gezgin öyküleri anlatýrdý gülerek
kýssalar örerdi gençliðinden hep
hissesi gizli kahramaný belirsiz
sorardým sorardým söylemezdi
serüvenlerin baþýndan geçtiðini

148 |

BABA BU KÝTAP SANA

türkülerle vurur özlemlerini
sevdasýný tabakadan sarardý
bir ayýngacý dikkatiyle
kýz saçýna benzer
bir tütün müydü yaktýðý
tütüne benzer bir kýz saçý mýydý
yüreðini yakan
öfkesine yapýþýktý gülüþleri
çarþýlardan dönünce balonlarý sönmüþ
uzanýrdý merdiven baþýndaki þilteye
fýrsatçýlarýna söverek pazarýn
çökerdi kalemle kâðýdýn baþýna
alamadýklarýný yazar toplar çýkarýrdý
deseninde kuþlar bakan heybesinden
annemse üç parça þey için
kaleme sarýldý diye gülerdi uzaktan
o çarpýp çýkaradursun harcamalarýný
eli dirseklerine kadar hamur içinde
söylerdi zihninden matematiðin sonuçlarýný
öfkelense de gözleri kýzararak
babam annemden yapardý saðlamasýný
dostluklarý kül kahvesi kadar
köpüklüydü her zaman
kar yaðmadan damlalarý sýkýþtýrýr
kaysý aþýlardý zerdaliye bahara doðru
yel çýkar yaðmur çoðalýr zemheride
köþeden damlamaya baþlamadan tavan
hýrsýndan kendi akardý babam
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HÜSEYÝN PEKER (1946)
Ýzmir, 26 Mayýs 1946. Þiir kitaplarý: Ýnsan Arkadaþýnýndýr (1997), Yer Bezinden Bir
Köle (2000), Ses Salkýmlarý (2002).
“Kan Yürüdü” (Ses Salkýmlarý, Hera Yay., Ýst., 2002, s. 16-17) þiirinde “babalar”dan
söz eder.

Kan Yürüdü
Yedi konaklýk yol kaldý sevdiðim
Senle gün arasýna, senle güneþ
Senle üzüm ayýna, kiraz ayýnýn on beþine
Yetim hakký yemiþler gül bayramýnda
Þu dünyanýn ortasýnda üç yudum suyla
Kýtlýk getirmiþler, yedi yýl diz üstü yattýk
Yedi mum yaktýk da sevemedik baþka kimseyi
Hep onlar oturdu aysýz ormanýmýzda
Bir adý da yazbaþý, þu bildiðimiz denizin
Ondan kan yürüdü üstümüze
Kara yün astýk ortalýk yerlere
Bizden iyiler varmýþ dünyanýn penceresinde
Biz açtýk geyik kemiðini, açtýk yedi daðýn çiçeðini
Kan yürüdü olanca þehirlerin üstüne
Yedi yerden yamalý sevdiðim
Þu bizim aþk dediðimiz mutluluk incisi
Ben o yýlan kýlçýðýný bulamadým
Dört döndüm nisan yaðmurunun üstünde
Geliþini guguk kuþuna duyurdum
Seni gözden düþürmek istemedim
Anneler tertemiz, babalar yaban adamý
Kan yürüdü, sokaklarýn bildik taþlarýnýn içine
Kara boya sürdüm tüm gidiþlere
Þehrim dört kanat, dört yerden yaralý
Aç adamýn ekmeðini çýkardým ortaya
Bu beyaz; yollara çizilecek
Ýsteyen ortaya dökülecek, isteyen günah adaðýna
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HÜSEYÝN YURTTAÞ (1946)
Foça, 1946. Þiir kitaplarý: Ýlk Ýþim Uyanmak (1970), Gelincik Günleri (1977), Uzun
Yollar Yolcusu (1978), Uzunçalar (1979), Sanayi Çarþýsý (1980), Gecede Kanat
Sesleri (1984), Çürüme (1986), Kod Adý Mansur (1993), Kirli Tarih (1993),
Sevgiden Ötesi Cehennem (1995), Yirminci Yüzyýl Aðýtlarý (1996), Aþýklarýn Gizli
Defteri (1998).
Þair, “Babamýn Mektuplarý” (Çürüme, Bilgi Yay., 2. Bas., Ank., 1997, s. 75-94)
baþlýklý uzun þiirinin ilk bölümüyle çalýþmamýzda yer alýyor.

Babamýn Mektuplarý'ndan
o seslerin çocuðuyum ben
gece vardiyalarýný ýslýk ýslýk yoklayan
güne ýþýklar salarak
kendi karanlýðýný kemiren
o seslerin çocuðuyum ben
1.
giz oldum sanma sakýn, yanýndayým senin
hýçkýrdýðýn günlerde de aklýnda tut bunu
yanýndayým sessiz soluksuz
yüreðin daraldýðý zaman, yani en karanlýk anýnda
yanýndayým
varým, varlýðým benim
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kan girmesin hiçbir zaman yaþamla arana
nasýl sevdimse ben, sen de öyle sev onu
benim acýlarýmý düþün acýlar çekerken
yoksulluðumu, iri ellerimi, esmer gövdemi
nasýl sarýlmýþtým ona
hiçbir þey vermemiþken bana
kýrklar deðildik kýrklarý yaþadýk
genç omuzlarýmýzda kazmalar kürekler
ovalarýn sarý yazlarýnda yaldýz yaldýz
yiðitlenmeyen yiðitlerdendik
toprak gevþerdi gücümüzden
kýrklar deðildik kýrklarý yaþadýk
susuzluða benzerdi onlarla aramýzdaki sevgisizlik
bir alýcý kuþ olup konarlardý saçaklarýmýza
çamur çaðýl evlerimiz aðlardý
sen ilk yürümeye baþladýðýnda
þu koca dünya yollarýnda
anýlar yiter sanma sakýn
hýçkýrdýðýn günlerde ilk onlar yoklar seni
yüreðinin kýyýlarý onlarýn çýkartmasýna uðrar ikide bir
anýlar yiter sanma sakýn
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NÝHAT BEHRAM (1946)
Kars, 1946. Þiir kitaplarý: Hayatýmýz Üzerine Þiirler (1972), Fýrtýnayla Borayla
Denenmiþ Arkadaþlýklar (1974), Dövüþe Dövüþe Yürünecek (1976), Hayatý
Tutuþturan Acýlar (1978), Irmak Boylarýnda Turaç Seslerinde (1980), Savrulmuþ Bir
Ömrün Günlerinde (1982), Militan (1984), Ayýþýðý Yana Yana (1986), Yine de
Gülümseyerek (1987), Cenk Çeþitlemesi (1988), Yalýn Yürek (Toplu Þiirler, 1998).
Nihat Behram’ýn þu þiirlerinde ‘baba’ unsuruna rastlanmaktadýr: “Nisan’a Doðru”
(Yalýn Yürek, Gendaþ Yay., 2. Bas., Ýst., 1998, s. 20-21), “Kimlik” (Age., s. 34), “Bir
Yýlýn Son Sözleri” (Age., s. 109), “Esinlendiði Þarkýnýn Eþliðinde Kýrýk Dökük Sözler”
(Age., s. 331), “Elektra” (Age., s. 347), “Anlamýný Arayan Þarkýlar (1980-1981)”
(Age., s. 355-356), “Türküler Ýçin” (Age, s. 365), “Yüreði Gözlerinde Çocuk Gözleri
Yüreðinde” (Age., s. 371-372).

Yüreði Gözlerinde Çocuk
Gözleri Yüreðinde
-Yavrucak! Neden aðlýyorsun
titreyip, için için
böyle uykularýn öncesi,
nedir bu mahzunluðun?
-Babamýn gözlerindeki rengi
unuttum da ansýzýn!
-Sorsan söylemezler mi? Ya da
resimlerine baksan...
-Kararýr resimlerimde
gözlerim geceleri,
kirpiklerim kýrýlmýþ uykulara daðýlýr;
anneme, o da yanýtsýz uykularla yaralý...
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-Peki, baban nerede? Hey, çocuk!
Söyle, bulalým hemen!
-Derin derin gülümseyip bir gece
okþarken incecikten
hüzün ve sevgiyle saçlarýmý
karanlýk götürmüþ onu, koparýp ýþýðýndan...
-Sabahlardan bir sabah
mutlaka gelecektir, güzelim,
þimdi uyuman gerek!
Neden ayný þarkýyý söylüyor herkes amca
avutmak için beni?
Rüyamda deðil ki aradýðým,
ay deðil, güneþ deðil ki o;
sadece yüreðimde gözleri uðuldayan bir baba...
- Peki yavru tavþaným,
babanýn yüreði ne renk?
- Söyledim sana: Sevgi, hüzün, incelik...
- Bebecik, bu sana yeter;
baban yüreðiyle dönecek!
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OSMAN SARI (1946)
K.Maraþ, 4 Nisan 1946. Þiir kitabý: Bir Savaþçýdýr Kalbim (1975), Önden Giden
Atlýlar (1992).
Þair, “Çocuk Göçü” (Önden Giden Atlýlar, Ýz Yay., Ýstanbul 1992, s. 43-44) þiirinde
babasýna seslenir.

Çocuk Göçü
Biz yine
Baþka bir þehre göçüyoruz babacýðým
Önüne evimizin
Kocaman bir kamyon dayanmýþ
Eþyamýz toplanmýþ bir bir
Kitaplarýmýz oyuncaklarýmýz
Kanepeler yatak yorgan
Masa ve sandalyeler
Buzdolabý çamaþýr makinesi
Kapkacak ne varsa toplanmýþ
Unutulmamýþ
En deðersizleri bile
Artýk attýðým patikler
Yüzüne bakmadýðým oyuncaklarým
Bir bir yerleþmiþ kamyona
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Her þeyi alýp gidiyoruz burdan
Evimiz ve bahçesi burda kalýyor
Bakkal Mithat Amca
Yazýn Kuran öðrendiðim
Þeker Camisi
Komþu çocuklarý
Arkadaþlarým
Sibeller Muratlar burda kalýyor
Biz gidiyoruz artýk buradan
Üzerinde top oynadýðýmýz
Yemyeþil çimen
Burda kalýyor babacýðým
Evimizin pencerelerine
Konan kuþlar
Burda kalýyor
Açýk kalmýþ kapýdan
Güvercinler doluþurdu mutfaðýmýza
Þimdi hepsi burda kalýyor babamcýðým
Biz göçüp gidiyoruz burdan
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AHMET ADA (1947)
Ceyhan-Adana, 20 Mayýs 1947. Þiir kitaplarý: Gün Doðsun Gül Üstüne (1980),
Acýyla Akran (1983), Yaz Kýrlangýcý Olsam (1985), Aþk Her Yerde (1990), Vakit Yok
Hüzünlenmeye (1992), Günyenisi Lirikler (1992), Yitik Anka (Ýlk üç kitabý birlikte,
1993), Taþ Plak Gazelleri (1995), Küçük Bir Anmalýk (1996), Begonyalý Pencere
(1998), Denize Atýlan Çiçek (1999).
Þair, “Gökyüzünün Rengi” (Yitik Anka, Broy Yay., Ýst., 1993, s. 40) baþlýklý metninde mahpushanedeki bir “baba”yý dile getirir.

Gökyüzünün Rengi
Dallarda kar suskun, sokakta pusu
Çýkýp gelsen penceremden
Donatsan soframýzý, ekmek
Ve taze biberle günýþýðý
Hey! Çatýmýza konan güvercin
Yaðmur suyu mu içiyorsun oluktan
Baban hapiste mi senin de
Annen çamaþýra gider mi
Buluþtuk bu Pazar babamla
Tel örgünün ötesinde esmer yüzü
Bir pança gökyüzü götürdüm ona
Ve kýrmýzý karanfil görüþ günü
Babam der ki:
-Gökyüzünün rengini öðren
Güneþi, ufkun þiirini
Bir geyiðin su içiþini
Renk rüzgâr su ufuk içinde
Düþün gelecek günleri
Pencerenden
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METÝN ÖNAL MENGÜÞOÐLU (1947)
Elazýð, 17 Mayýs 1947. Þiir kitaplarý: Ben Asyalý Bir Ozan (1983), Çamurlu Bir Irmak
(1986), Hayatýmýn Bahanesi (1995), Sevda Söze Dönüþmez (1998).
“Babam, Köylüler ve Tren” (Sevda Söze Dönüþmez, Beyan Yay., Ýst., 1998, s. 60)
baþlýklý aþaðýdaki þiirinde; TCDD memuru bir “baba”dan söz edilir. Þairin biyografisiyle ilintili olduðunu düþündüðümüz bu þiirde köylüler ile þairin devlet memuru
ve “maðrur” babasý arasýnda yaþanan iletiþim dikkatlere sunulur: Devlet ile tebaa...
Mengüþoðlu’ndan aldýðýmýz diðer þiir “Su Kýyýsýndaki Adam” (Likâ Edebiyat Dergisi,
S. 46, Nisan 2004)dýr.

Babam, Köylüler ve Tren
Þapkalarýný hiçbir yerde unutmaz köylüler
Babamýn dergahýna bile girdiklerinde
Þapkalarýný sýkýca tutup iki elleriyle
Köylüler köylüler, etten sütunlar
Babamýn demir trenlerine muhtaç köylüler
Vagonlarda kaybolan koyunlarýn çobaný
Babamsa maðrur, kaptýðý gibi borazanýný
Atar kendini dýþarý, bir eli kanpananýn tokmaðýnda
Saate düþman mýdýr onlar, böyle çabuk tüketirler zamaný
Yorgun bir tay gibi burnundan soluyarak
Ýstasyona girince tren, beklerler onlar
Korkuyla ve hala elleri þapkalarýnda
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‘Arkamda dolanýp durmasana be adam’
Diye baðýrýr, geriye dönerken köylüye çarpan babam
Yiðitsen gir þimdi þimendifer odasýna
Sayýsýz saatler eskitmeden gir bakalým
Derken, gecenin bütün tiz seslerini toplayýp öterken
Heybetiyle, haþmetiyle, akýllara ziyan bir tren
Telefatýn çizelgesini çýkaran babam, çaðýrýr
-Ýmzala, atla vagona, hadi bakam
Köylü, iki elinde birden þapka olan
Köylü, treni babamýn hayvaný sanan
Köylü, gözlerinde binbir soru
-Peki þimdi ne yapsak begim
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Su Kýyýsýndaki Adam
Yüzünü sularda gezdirir gibi
Deniz kýyýsýnda garip bir adam
Oynak dudaklarý sýr verir gibi
Zamaný tüketmiþ, dalmýþtý öyle
Dünya hayatýndan kovulmuþ sanki
Nereden geliyor, niçin aðlýyor
Çabuk yitirmiþ de geç bulmuþ sanki
Bulduðunu taþa çalmýþtý öyle
Besbelli yüreði yanýk bir baba
Evlat acýsýyla Yakub’a sýrdaþ
Ezele, ebede tanýk bir baba
Kýyýda tek tenha kalmýþtý öyle
Adamýn ruhunu temizliyordu
Suyu zerrelere ayýran rüzgar
Kaçamak bakýyor ve gizliyordu
Kendini boþluða salmýþtý öyle
Ya bir delikanlý, belki bir bebek
Suyun aynasýnda umduðu hayal
Elini uzatsa tutup çekecek
Rüyasýnda kaç kez almýþtý öyle
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ARKADAÞ ZEKAÝ ÖZGER (1948)
Bursa, 1948-5 Mayýs 1973. Þiirleri ölümünden sonra Sevdadýr (1974) adýyla kitaplaþtýrýldý.
“Baba” temasýnýn yer aldýðý þiirleri, “Tamirat” (Sevdadýr, Mayýs Yay., 2. Bas., Ank., 1984,
s. 50-51), “Her þey Tekrardýr Biraz” (Age., s. 60-61), “Beyaz Ölüm Kuþlarý” (Age, s. 6367) dýr.

Tamirat
ne kadar üstelesem yanlýþ bir deðiþimi
bir proleterin oðlu olduðuma inandýramýyorum kimseyi
inandýramýyorum babama bir proleter olduðunu
babam çok eski bir partizan
kötü bir halk partisinin kalýntýsýna yamamýþ nefretini
acýyý ve bir dönemi benden iyi biliyor
ne zaman içki içsek bir Cuma gecesi ertesi
açlýðý ve yoksulluðu benden iyi anlatýyor
benim bir abim iki abim varmýþ
açlýk ve yoksulluk kötü bir þefin döneminde
ikisini de almýþ
çünki dönem o dönemmiþ
ablalarým kalýntý toplarmýþ pazardan
abilerim buz satarmýþ
babamsa memur ayakkabýlarýnýn tamiratýna
nefretini yamarmýþ
annem bir sabýr küpü
annem bir acý küpü
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acýyla beslemiþ yüreðini
yoksulluðu ve açlýðý acýyla doðurmuþ
ve acýyla büyütmüþ bebeðini
acýyla doðurmuþ
ben iþte eksik bir birikimin tortusuyum
geçmiþlerde yoðrularak çocukluðum
bana hep acýyý ve hüznü öðretti
ezilmiþliðin kompleks ile büyüdüm böyle
yaþýyamadýðým günlere özlemli
yaklaþmak istedikçe burjuva özentilerine
sýnýfým çekiyordu utandýrarak beni
yaklaþtýkça üþüyen damarlarýmdaki hýnç
çekildikçe yanýyordu sýnýfýmýn ateþinden
ben iþte bunun için
bir burjuva kuklasýyým, korkak
ve acemi bir militaným
hüzne ve yalnýzlýða yakýn
gördüm ki bir Cuma gecesi ertesi
babamýn eskimiþ bürokrat ayakkabýlarýnýn tamiratýna
nefretle vurduðu örsü ve çekici
öfkesini köseleden ayýrdýðý býçak
açýlmýþ bir gül gibi duruyor önümde
vur gülüm vur gülüm vur gülüm
vur sen de burjuva ayakkabýlarýnýn altýna
artýk ne soðuk damarlarýmdaki ne sýcak
sadece býçak gülüm sadece býçak.
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ARZU K. AYÇÝÇEK (1949)
Divriði-Sivas, 1949. Þiir kitabý: Þehrinizde Kalamam (1995).
“Bütün Babalarý Götürdüler” (Bahçe Dergisi, S. 6, Ekim 1998) baþlýklý þiiri çalýþmamýz içerisinde ele alýnmýþtýr.

Bütün Babalarý Götürdüler
sýkçaydý, soðuktu demir çubuklar
hangi baba benim anne?
dedi çocuk
hava sustu...
keskin bir býçaktý
annenin yüzündeki çizgiler
korku: kocaman bir aðýz. gök yoktu
susmaya býraktý yerini söz
rüzgâra terkedilen terli bedenler
amcalarýn teyzelerin sönük ýþýklarý.
bütün babalarý götürdüler
çocuklarýn kucaðýnda
özsular durdu eylül’un topraðýnda
pýhtýlaþýyordu ýrmaðýn kaný
bir bardak dolusu hayat
say dur yudumlarýný.
yurdumu sormayýn bana, diyordu biri
önemi yok rengimin
takvimler biriktiriyordu kimi durmadan
küçücük avuçlarýnda yarim kalan
elmaþekeri kiminin.
-gizdir örten uçurumlarý –
dal sarý
su kýrmýzý
elleri yakýyor demir çubuklar
güneþlik þapkam da soldu baba...
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BEHÇET AYSAN (1949)
Ankara, 1949-Sivas, 2 Temmuz 1993. Þiir kitaplarý: Karþý Gece (1983), Sesler ve
Küller (1984), Deniz Feneri (1986), Eylül (1988), Þiirler (1990), Bütün Þiirleri
(1990), El Yazýlarý (Þiirler, 1990), Düello (Toplu Þiirleri, 1994).
Þairin “Beyaz Baþörtülü Kadýnlar” (Düello, Adam Yay., Ýkinci bas., Ýst., 1998, s.
172) “Ýþçi Mihali’nin Ölümü” (Age., s. 219-220.) þiirlerinde “baba” temasý iþlenmiþtir.

Beyaz Baþörtülü Kadýnlar'dan...
...
saat 02.25, kenar mahalledeki evin içi
bütün kitaplar yerlerde
þiirler, dersnotlarý, mektuplar
ve fotoðraflar, söyle bu resimdeki kýz kim
ya bu sakallý arkadaþýn
bildiriler nerde
söyle söyle söyle söyle
sandýklar boþaltýlmýþ, anasýnýn çeyizleri
dolaplar, mutfak raflarý, tabaklar
yataklar yýrtýlmýþ, delik deþik.
o gün ilk defa jose antonio
ilk defa and daðlarýný ne zaman görmüþtü
küçük
bir çocukken babasýyla
oðlum demiþti özgürlüðü halkýn
iþte bu daðlar kadar
peki þimdi niye aðlýyorsun baba.
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CUMALÝ ÜNALDI HASANNEBÝOÐLU (1949)
Malatya, 29 Ekim 1949. Þiir kitaplarý: Çerað (1978), Bir Gecenin Þiiri (1988),
Kendini Yusuf Gören (1988), Ölüm Bile Aþk Ýle (1994).
Þair, “Bir Çýlgýn Suret” (Ölüm Bile Aþk Ýle, Esra Sanat Yay., Konya, 1994, s. 56-59)
baþlýklý þiirinde “baba”sýný anar.

Bir Çiçeðin Sureti
Ey usta acý! Akkor kelimeler sür yaramýza
sözle daðla
öv ve kutsa hüznü
kargýþla
bu obur hayata olan aþkýmýzý
Ey titreyen teli yüreðimin
Kitab’ýmýn sayfalarý
Sure’i Yusuf ’ta bu sabah
gözyaþýmla ýslandý
babamý andým
Gözlemcisi gibi durduðum hayatýn
bir usta yaþayanýydým
yapayalnýz, birbaþýna
tufanýný gören Nuh’tan kaldým
Kendi güvertesine yüklediði kendini
Kendi kýyýlarýndan hýzla uzaklaþtýran gemi
okyanus diplerine sunuyorum
bu dünyayý gören gözlerimi
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Ey kanlý siftah! Bu kendi ölümüm. Ýlk kez
üstüne destan söylediðim gökten sarkan
ben son soylu kamýþý bu yok olan sazlýðýn
Bedenimin veylinden geçirdiðim çýðlýkla
keþki çocuk olaydým
Keþki çocuk olaydým
bir rüzgâr esse ben daðýlaydým
yazýný ve kýþýný Burguzu’nun
yeniden/ayný yerde tekrar akan su gibi
çocukça yaþayaydým
Ölümde duracak bir çýlgýn atým
Kalbimde bir çýrpýda uçan kuþlarý
ürküten kendi hayatým
belki sarsak ve küstah
ve biraz da serseri
her filmin sonunda aðlatan anneleri
yine sade ben varým
her þafakta kurþuna dizilip þairlerle
her sabah güllerle açaným
Bütün kanatlarýmý geceye adamýþým
Çok sevdiðim her þeyi yadigâr býrakmýþým
hokkayý ve diviti kalbim, senin kanýna bandým
akýp giden geceye ne acýlar yazmýþým
ne takýlar takmýþým
eyvallah ettim aþka baþ kesip baðýr bastým
Sellerden artakalan ben bir çaykara taþým.
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GÜLSÜM AKYÜZ (1949)
Isparta, 1949. Þiir kitabý: Eylül Deyiþleri (1987).
“Baba” temasý þairin, “Madencinin Çocuðu” þiirinde (Eylül Deyiþleri, Cem Yay., Ýst.,
1987, s. 64-65) ele alýnmýþtýr.

Madencinin Çocuðu
Yazýlmaz, þiiri,
yüreðinde korkusu grizunun
her sabah babasýna son kez bakan
oyunu,
kuyudan yaralý çýkarmak olan
madencinin çocuðunun.
Anlatýlmaz korkusu,
beklerken babasýnýn dönüþünü
sýnýfta öðretmenin
sesini duymadan oturan
madencinin çocuðunun.
Anlatýlmaz acýsý,
kulaðýnda anasýnýn aðýdý
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beklerken ocak baþýnda
madencinin çocuðunun.
Yazýlmaz þiiri
anasýnýn karnýnda kalýp
adý yadigar olan
madencinin çocuðunun.
Sevinci anlatýlmaz
mutluluðu yazýlmaz
babasý akþam eve sað gelen
madencinin çocuðunun.
Anlatýlmaz yüreðinde umudu
gözlerinde öfkesi
madencinin çocuðunun
-babalarýn ocaklarda
ölmediði bir dünyayý
düþlerinde büyüten-
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HULKÝ AKTUNÇ (1949)
Ýstanbul, 1949. Þiir kitaplarý: Sýr Kâtibi (1989), Islýkta Tarihçe (1989), Adresim
Aynalar (1991), Þarkýlar (1992), Ýnsan Aþklarýnýn Külüdür (1993), Istýraplar
Ansiklopedisi (1994), Bir Þeyin Varoluþu (2000), Firak (Toplu Þiirleri, 2000).
“Baba”ya yer verdiði þiirleri arasýnda: “Gerili” (Firak, YKY, Ýst., 2000, s. 93), “Bir
Þeyin Varoluþu” (Age., s. 343 ve 375) yer almaktadýr.

Bir Þeyin Varoluþu'ndan:
(59)
Biz dünyaya çok sert çakýldýk baba. Fakat mýhlara
Pas vuran suyuzdur da. Güz, gözyaþlarýyla alýnmýþ bütün
Mevzilerinden cayýp kaçsa da, huydur, biz oralardayýz.
Yaralýyýz yaðmur cümle yaramýzý baðýþlar saðaltýrsa da.
Suyuz. Kimbilir kaç mevsim kaç fýrtýna yolumuzu yanýltýr
Biraz ve derin. Sonra güncelerimizi dönülmez zamanlarla
Sarartan o garip devrim, þimdi þakaklarýmýzda aðaran
Bir tek saç telinin sesidir. Kakýþýmlýdýr. Ama caymayacaktýr.
Sulara ark olmuþ topraklarda bir koyak sellerden cayamaz.
Bana tarihini soran kâðýtlara ben ne diyeyim. Ona akasyayla
Atkestanesinin deliliðini anlatýrdým. Birisi kahverengi fasulya,
Ýkincisi yeþil kahve topçuklarýyla üremeye yarýþýyordu, deliler.
Çün mevsim dönümleri unutturmaz insana, dönülemeyecek nedir?
Bizi bu dünyaya çok sert vurdular baba. Oysa mýhlara pas
Ýdik. Seslere aks idik. Sözlere yansý. Adýmlara ayað idik,
ayaklara
Adým. Yürümeye sefer. Seferlere menzil. Menzillere kýsrak.
Ýnkâr benzini ve boynunu solduracaktýr baba. Biz dünyaya
Çok sert çakýlmýþtýk. Ve kendi sefil günlerinde bizi soldurmaya
Yönelen bu dünya caydýramayacaktýr asla. Caydýramaz asla.
Yakaladýðýmýz küçücek evlerden tutuklanacaðýmýz sokaklara.
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MEHMET ATÝLLA MARAÞ (1949)
Urfa, 1 Temmuz 1949. Þiir kitaplarý: Doðudan Batýdan Ortadoðudan (1976),
Þehrayin (1981), Aney (1983), Zor Sözler (1989), Merhaba Ey Hüzün (1996),
Künyemize Aþk Yazýldý (1997).
“Aney” þairinin “baba”ya yönelik dizeleri, “Hayret” (Merhaba Ey Hüzün, Beyan Yay.,
Ýst., 1997, s. 66) ve “Hayatýmýzdan Þiirler” (Þehrayin, Esra Sanat Yay., 3. Bas.,
Konya, 1994, s. 36-38)inde karþýmýza çýkmaktadýr.

Hayret
Ayþe dur ayþe
nereye koþuyorsun öyle
baban öldü
gidemezsin cenazeyle.
ve ayþe durdu
hayret kaldý
taþ kesildi...
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EBUBEKÝR EROÐLU (1950)
Malatya,1950. Kuþluk Saatleri (1974), Kayýplarýn Þarkýsý (1984), Yirmidört Þiir
(1991), Þahitsiz Vakitler (1998), Berzâh (2001).
Ebubekir Eroðlu, “Baba Ocaðý” (Yirmidört Þiir, Ýz Yay., Ýst., 1991, s. 29) þiiriyle çalýþmamýzda yer almaktadýr.

Baba Ocaðý
ancak bu bahçe çekip çevirir bizi
ötesi soðuk kayalarý sarp
ve dur durak bilmeyen
ufku gündüz rüyalarýnda gören
bir gemiye binmek isteðimizi
insanlar vardý biliyorum
birini belli belirsiz tanýdým hatta
topraða dokunan tahýl ayýklayan
sapý samandan ayýran
pirinç yiyen Kur’an okuyan
hep bir bahçeye bakan avlularda
bir tek þeyin baðrý açýktýr bize
sayfalara geçmeden
taþlara oyulmadan
çekildi gülümseyen bir ýþýk olup
‘yürek zaten biliyor’ gibi bir hisle
yenilen/yenilenen þu eski dünyanýn
çok yakýn beri ucunda
ölmeden yenilmeden çýrpýnan hayat
bizi iyice ölçüp biçti
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susuzluða bile dayanýklý çeþmelerin mermerinde
kaç yýlsa kaç yýl
bizim elimiz kolumuz baðlansa
yürek der ki
ben ona bakarým dosdoðru
bir iþim var
baktýðým
açýldýðým
bakýp açýldýðým
açýlýp kanatlandýðým
þu eski dünyanýn istanbulunda
birini bekler gibi durdu aðaçlar
çýktýðým sabahta dikilince karþýma
ne tuttu beni ne itti
evler
talan edilmiþ bahçelere konmuþtu sanki
ve kapýlarýnda telaþ
ve koþuþmalar
hiçbir haber beklemiyor gibi insanlar
verilmiþ
eskimiþ
verilmiþ eskimiþ her haber
çoktan yitirmiþti bekâretini
bir çoðumuz bakakaldý
bir görünüp kayboldu parýltýlarla
güney meyvelerinin kokusu
ancak o çekip çevirir bizi diye
bâkir bir ormaný dilesem
üþümüþ kimseye ýþýk
susamýþ kimseye su
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SÝNA AKYOL (1950)
Ankara, 25 Eylül 1950. Þiir kitaplarý: Su Tadýnda (1980), Lokmanla Geçen Þen Günlerim
(1982), Haytalarla Hatmiler (1990), Ayda Tümör Ýzleri (1994), Avluda (1996), Meðer Söz
Gümüþ (1996), Ýkindi Kitabý (1999), Belki Çiçek Daðýna (2000), Olmanýn Halleri (2002).
Sina Akyol, “Babam Ýçin” (Belki Çiçek Daðýna, YKY, Ýst., 1999, s. 161), “Yüzün Diyordum”
(Adam Sanat dergisi, S. 118, Eylül 1995) gibi metinlerinde “baba”ya yer verir.

Babam Ýçin
Yaz bahçesi! Sefalý vakitler!
Rüzgâr narin! Hayat ince!
Zamanýn rengi
kývamýna erince,
sofraya ardýç
dalý deðerdi.
Sen, olgun kavun!
Ben, delikanlý peynir!
Hemhal olur söyleþirdik.
Genç babam, gencecik babam.
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BARIÞ PÝRHASAN (1951)
Ýstanbul, 1951. Þiir kitaplarý: Tarih Kötüdür (1981), Ýmzasýz El Yazýlarý (1986),
Babam Benden Hiçbir Þey Anlamýyor (1995).
“Elma Dibine Düþer” (Babam Benden Hiçbir Þey Anlamýyor, YKY, Ýst., 1995, s. 39),
“Babam Benden Hiçbir Þey Anlamýyor” (Age., s. 40-41) baþlýklý metinleri Barýþ
Pirhasan’ýn “baba”ya yer veren çalýþmalarýdýr.

Elma Dibine Düþer
Kýrk adýmdan ok alnýma saplandý
Yuvarlandý elma bölünen bendim
Zararý yok babacýðým iyi niyetlim
Cennette buluþacaðýz nasýl olsa
Kimi zaman kapalý bir çiçektim
Kimi þahin sanýr salardýn beni
Uçuruma yuvarlanýr giderdim
Cennete alýnmýþ bilet baþucumda
Öyle sevdim öyle tutuþtu içim
Birgün serseri bir gün deliydim
Birgün gölgemi kumarda kaybettim
Cennette verirler nasýl olsa
Bunca iyilik bana nasýl yapýlýr
Babacýðým birgün hesap sorulur
Belki meçhul çocuk diye anýlýr
Cennette aldýrmayýz nasýl olsa
Ýçim rahat uçarken seyrederken
Bütün ömrüm pul pul ayak altýnda
Çekiþe dur sen iþgalci valiyle
Cennette benimsin nasýl olsa
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HABÝB BEKTAÞ (1951)
Salihli, 1951. Bazý þiir kitaplarý: Erlangen Þiirleri (1983), Sözü Yurt Edindim (1992).
Habib Bektaþ’ýn, Sözü Yurt Edindim (Broy Yay., Ýst., 1992) adlý kitabýnýn 8 ilâ 43.
sayfalarý arasýnda yer alan metinleri ile ayný kitabýn “Söz Ve Doðum” (s. 50),
“Babam Ve Söz” (s. 55), “Adresi Olmayan Baba” (s. 65) baþlýklý þiirlerinde “baba”
temasý yer almaktadýr.

Hapisteki Baba
1
Sen, baba
Neden hep
Ben uyuyunca geliyorsun
Ve neden hep
Tam sana sarýlýnca kayboluyorsun
Uyanýkken de, baba
Uyanýkken de gelsene.
2
Akþam olunca, baba
Herkesin babasý geliyor eve
Ama herkesin
Sen
Sen neden gelmiyorsun, baba
Doðru mu annemin söylediði
“Bütün çocuklar þeker yiyebilsinler”
Diye mi?
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Senin, baba
Orda yaptýðýn
Þeker mi?
3
Her gece, baba
Uyumadan önce
Ýki kez öpüyorum annemi.
Seni için biri.
4
Keþke kuþ olsaydým, baba
Uçardým duvarlarýn üzerinden
Gelip, konardým senin kucaðýna.
5
Uzan
Uzan telörgüye, baba
Kokla
Kokla saçlarýmý
Duydun deðil mi güneþin
Sarýçiçek kokusunu?
Iþýk dýþarýda, baba
Güneþ uzak sana
Bütün gün
dýþarýdaydým
Güneþin altýnda
Güneþin kokusunu getirdim sana.
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METÝN DEMÝRCÝ (1951)
Çorum, 1951. Þiir kitabý: Ne Çok Sen Varmýþ Senden Sonra (1997).
Metin Demirci, “Aþk” (Ne Çok Sen Varmýþ Senden Sonra, Kýraðý Yay.,
Konya, 1997, s. 34 –37) þiirinde “baba” konusuna da deðinir.

Aþk
Hani sen bir Kabilken
Hani sen bir Habilken
Hani sen bir þeyken bir yerde
Bir sabah serinliðinde
Bir dað baþýnda
Bir çöl ya da deniz kýyýsýnda
Daha dost ya da düþman deðilken kendine
Babanla birlikte
Babanla yüzyüze
Babanla gözgöze,
Hani o anlatýrken
Hani sen dinlerken
Hani rabbim lütfetti de beni yarattý diyordu derken
Hani benleri benimle denemek için diyordu derken
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Beni benlere tasdik ettirmek için diyordu derken
Bir ben hariç benler teslim oldu diyordu derken
Bir o ben ki büyüklendi kovulanlardan oldu diyordu derken
Bir o ben ki hatasýný yanlayýp af dileyeceði yerde diyordu
derken
Tuttu Rabb’ini suçladý diyordu
Halbuki Rabb’imiz haber vermiþti diyordu
Halbuki uymayýn ona demiþti dedi diyordu
Ama biz unuttuk dedi diyordu
Ama biz düþmanýn vesvesesine aldandýk dedi diyordu
Ama biz ne yapacaðýmýzý bilemiyorduk dedi diyordu
Ama biz nasýl arýnacaðýmýzý bilemiyorduk dedi diyordu
Ama iþ iþten geçmiþti dedi diyordu
Her neyse de dedi diyordu
Açýkçasý suçlu arýyordu kendinden öte dedi diyordu
Sen yanýltmasan ben yanýlmazdým dedi diyordu
Rabbimiz yükseltti de bahçeye koydu diyordu
Orda bir güzel hayat yaþadýk dedi diyordu
Sonra o melun bizi kandýrana kadar dedi diyordu
Derken Rabbimizi çaðýrdýðýnda diyordu
Derken utançtan kahrolduk diyordu
Derken günahýmýzý örtmeye çalýþtýk diyordu
Derken biz suçu Rabbimize maletmedik diyordu
Derken biz haya ettik bu durumdan diyordu
Böylece anladýk diyordu
Bir yanýmýzýn muhkem,
Bir yanýmýzýn müteþabih olduðunu
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Böylece diyordu, anladýk
Bir ömre bir mevsimin yetmeyeceðini,
Ve talibolduk diyordu
Göklerin ve yerin kaçýndýðý emanete
Ve talibolduk diyordu
Verilene bakýp isteneni yaratmaya
Ve biliyor musun dedi diyordu
Artýk biz verileni deðil
Vadedileni arayacaðýz,
Ve artýk dedi diyordu
Gözümüzün gördüðüyle aklýmýzý
Aklýmýzýn aldýðýyla gönlümüzü
Gönlümüzün bilgisiyle arzumuzu çizeceðiz
Artýk dedi diyordu
Bana gördüðüm
Size anlattýðým yeter
Ve artýk dedi diyordu
Biz cenneti tadýp
Tadýný burada anladýk
Ve artýk dedi diyordu
Siz dünyadan cennet alacaksýnýz
Ve artýk dedi diyordu
Kaybettiðim olmayacak benim bulacaðým
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ÝZZET YASAR (1951)
Ýstanbul, 1951. Þiir kitaplarý: Kanama (1974), Yeni Kuþ Bakýþý (1979), Ölü Kitap (1983).
“Hýzar” (Defter Dergisi, S. 41, Sonbahar 2000) baþlýklý metninde sözü “baba”ya getirir.

Hýzar
O uçsuz budaksýz masanýn çevresinde
meþrutiyet ruhlarý toplanmýþ
kaderler aðza alýnýyor
ortada yapma çiçek var yandan geç
þairler kapýda dil yalamaya dizilmiþler
düzyazýlar doðularda daðlara kakýlýrken
öz ve taþýmalýk taþ türkçe
etrafta budunbilim kodunsa bul
ey türk ne ulusun
ne zor yükselmem yükseltilerine
kurduðun yapýlar baþýmý döndürüyor
uysal boynumu ulusallýklara uzatýyorum
babam hazýr hýzar çalýþýrken gözümü de dil
biçe biçe avanti içimde tam yol geriye
beynimi ikiye açýp koklayagör
hakikatin rüyalarýmda gizlidir
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ABDULKADÝR BUDAK (1952)
Hafik-Sivas, 23 Nisan 1952. Þiir kitaplarý: Geçti Ýlkyaz Denemesi (1978), Þimdi Yaz
(1980), Gömleðim Leylâ Desenli (1981), Bir Gül Çocuk (1981), Sevdanýn Son
Kerem’i (1985), Ýmzasý Gül (1993), Yanlýþ Anka Destaný (1994), Aþk Beni Geçer
(1997), Kuþlarýn Alfabesi (1997), Endiþeli Fesleðen (1999), Ahþap Anahtar (2000).
Abdulkadir Budak’ýn Ahþap Anahtar (Can Yay., Ýst., 2000) isimli kitabýnýn tamamý
baba þiirlerinden oluþur. Ahþap Anahtar’dan, Babam ve Kalem (s. 47) ile Babam ve
Aðrý (s. 76-77 ) baþlýklý þiirleri çalýþmamýza aldýk.

Babam ve Kalem
Kurþunkalemdi eskiden, babam þimdi tükenmez
Oðul adlý bahçenin etrafýndaki duvar
Duvarý yazdý babam, kuþattýðý gülü ben
Þairane benzetme: Kandiller gündüz aðlar
Kandili yazdý babam, geceyi yazmýþ oldu
Bu yüzden mi is kokuyor kâðýtlar?
Mürekkebe kansýzdý, kalem alýþacak buna
Baba mýydý mürekkep ve kan mýydý oðullar?
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Babam ve Aðrý
Baykuþu ezberledim, yarasalar edindim
Bana örenler gerek, karanlýk maðaralar
Gebe kaldý sessizliðim çýðlýðý doyuracak
Babalar ve oðullar!Babalar ve oðullar!

Þiddeti seçiyorum, uyguladýlar çünkü
Suyumuz içilmedi, ürün vermedi tarlalar
Ruh depremi enkazýndan birlikte çýkarýldý
Babalar ve oðullar!Babalar ve oðullar!

Çelik zýrh sipariþi verdim duygularýma
Artýk alýþtým buna giydiðim her göl kanar
Kötü birer çevirmendir iyilikler bahsinde
Babalar ve oðullar!Babalar ve oðullar!

Bana kucak, bana beþik, bana öpücük annem
Sende bile gülümsemeyi yadýrgadý dudaklar
Aðrý’yý yalnýzca dað sanmanýn sonucu
Babalar ve oðullar!Babalar ve oðullar!
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CAHÝT YEÞÝLYURT (1952)
Kýrýkkale, 23 Ekim 1952-9 Þubat 2004. Þiir kitaplarý: Can Dökerim Ýzlerine (?),
Yaðmurlar Kitabý (1997).
Þair, “Hüzün Arasý” (Yaðmurlar Kitabý, Denge Yay., Ýst., 1997, s. 95-96) þiirinde
“baba”ya deðinir.

Hüzün Arasý
O kapýdan
Bir bakýp kaçar
Omuzlarý göðsüne büzülmüþ el sanki
Baþýnda aðýtlardan þemsiye
Aykýrý hançer göllenen yataklarda yüzer
Gizli aðlar geceyarýlarý koynunda
Ekmeði acýlatan zulümle kaynýr
Ýnkâr ve helâkýn koþusuna sürülmüþ isyan
Nedendir
Aksar gülüþlerim deðince insana
Bir iþgalin ganimeti olan
Ezildikçe güleç tuzaklar içinde uçarý
Ve kahrý nimet bilen insana
Kenti baþtanbaþa keser acýmýn süreði
Babalar
Ellerinde paketler köþebaþlarýnda
Yüzleri iptal edilmiþ
Gider tasalanýrlar evi bomboþ kýlan anlama
Kar da tazelemez el altýndan kaçaný
Sabahlar
Tutsaklýðýn üstümüze eðilen sütlü memeleri
Hüznün yarý aydýnlýk kapýsý ardýndan
Çatlatýyor yüreðimizi yarin gülmeleri
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TURAN KOÇ (1952)
Kayseri, 3 Mayýs 1952. Þiir kitaplarý: Kan Gibi Vakte Düþen (1980), Fetret
Zamanlarý (1983), Ara Dönem (Ýki kitabý birlikte, 1992).
Þairin, “Resim Yapmak” (Ara Dönem, Ýz Yay., Ýst., 1992, s. 43-46), “Diri” (Age., s.
87-88), “Bikrimseler” (Age., s. 110-114) baþlýklý þiirlerinde “baba” unsuru yer alýr.

Diri
bir deprem gibi tazedir
bir evde
bir dostun uzunca anlattýklarý
bir de çay saatlerinin
kehribar dakikalarý
oturtan seni sýðmazlýðýnýn önüne
bir deprem gibi tazedir
parmaklarýnýn arasýndan geçen güzel zaman
ve yýkýmlar, yoksulluklar, þan tabutlarý
bir taþra kentinde
belki Harran’da
tümel bir apaçýklýk olarak gezdirdiðin
bir aþkýn enkazý
kahvelere çýkan sonra, tutkularýna
beyaz bir mendil kullanan
her gün Ýstanbul’u gören düþünde
/sonra bir baba ile bütünleþtirerek kendini/
bir sokaðý savunan
her köþebaþýnda
her alnýný siliþinde
engellenmiþ biri olarak kalan
bir deprem gibi tazedir
bir babanýn uzunca anlattýklarý
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BEÞÝR AYVAZOÐLU (1953)
Zara-Sivas, 11 Þubat 1953. Þiir Kitaplarý: Gülname (1983), Kaknus (1993), Þiirler (1996).
Þair “Babalar Þiiri”nde (Kaknüs, Ötüken Yay., Ýst., 1991, s. 41) “babasýz çocuklar”ýn
masumluðunu vurgulamýþtýr.

Babalar Þiiri
Ev dediðin ya aðacýn
ya taþýn topraðýn
akrabasý olmalý
çocuk
Niye solgunsun?
Sahi eskiden pencerelerde
yapraklar güneþle oynaþýrdý
kuþlar dallarda kuþlarla
duvarlarda tiril tiril
bahar gölgeleri çocuk
Babasýz çocuklar gibi mahzunsun
Unutmuþum da farkýnda deðilim
kýr çiçeklerinin adlarýný
bir ballýbaba kalmýþ
ve sýkýþtepiþ salonlarda
televizyon kuþu menekþeler
Ah çocuk, hayatýmýzýn
ne ballýbabasý kaldý
ne Telli Baba’sý
Babalar tutasý dünya
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METÝN CENGÝZ (1953)
Kars, 3 Mayýs 1953. Þiir kitaplarý: Bir Tufan Sonrasý (1988), Büyük Seviþme (1989),
Zehirinde Açan Zambak (1991), Þarkýlar Kitabý (1995), Gençlik Çaðý (1998).
“Dünyayý Öðrenirken” (Bir Tufan Sonrasý, Broy Yay., Ýst., 1988, s. 44-45), “Çarþýlarda Yaðmur Yaðmýþ, Kül Kokusu” (Ýpek’A, Broy Yay., Ýst., 1993, s. 40) þiirlerinde
“baba” kavramý kullanýlmýþtýr.

Dünyayý Öðrenirken
-Oðlumun mektuplarýndanUzun bir yola benzetiyor beni oðlum
Anasýný topraða
Ben uzakta hapishanede yatmýþým
Anasý yürümeyi öðretmiþ ona.
Ocaktaki ateþ gibi yandýðýný anladým güneþin
Geceleri, bir elektrik lambasý gibi parladýðýný ayýn
Kýþýn, soðuðun yüzümüzde bir kýrbaç olduðunu
Yazýn, güneþin ve yýldýzlarýn çimenlerden doðduðunu
Bütün insanlarýn benzediðini birbirine
Ve küçücük bir ev olduðunu dünyanýn
Bizim ev gibi anladým diyor oðlum
Ama anlamadým diyor, büyük bir sessizliðin
Sessizliðe benzeyen bir çýnlamayla bazan
Kocaman isyanlar gibi her yeri sarsan
Bir gürültüyle dünyayý nasýl doldurduðunu.
Oðlumdan mektup gelmiþ
“Uzun bir gece”, diyor “sanki sessizlik
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“Gözleri açýk duyulan korkularla dolu”
Ve kocaman bir yaþamak sevgisi
Satýrlara oyulu:
“Sana bir fotoðraf gönderiyorum baba”;
(büyüdüðümü söylüyor annem
bir delikanlý olduðumu artýk
ama ben biliyorum gerçeði
ve seninle nasýl paylaþmak istediðini
çocukluðumu)
Tepemde güneþ, yanýmda otlar, çakýllar
Ve uçurum aðzý gibi bir öpücük
Tam ortasýnda.
Merhaba baba, merhaba, merhaba...
Ýçerde neden yattýðýný öðrendim
Ýnsanlarý çok sevdiðini
Ne kadar çok beni ve annemi
Ama kabul edemediðimden
Kötü bir dünya býrakýlmasýný çocuklara
Týkmýþlar seni içeri.
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ÞÜKRÜ ERBAÞ (1953)
Yozgat, 7 Eylül 1953. Küçük Acýlar (1984), Aykýrý Yaþamak (1985), Yolculuk
(1986), Kimliksiz Deðiþim (1992), Ýyimser ve Kederli (1994), Bütün Mevsimler Güz
(1994), Dicle Üstü Ay Bulanýk (1995), Kül Uzun Sürer (1996) Derin Kesik (1999).
Þükrü Erbaþ’ýn; “Zaman... Geçerek...” (Yolculuk, Yarýn Yay., Ank., 1986, s. 41-47),
Yalnýzlýk Heceleri (Adam Sanat Dergisi, S. 206, Mart 2003) þiirleri, “baba” temasýna rastladýðýmýz þiirler arasýnda yer almaktadýr.

Zaman... Geçerek... ten
(...)
Karaköy iskelesinde sisler içinde
Gözleri ayrýlýðýn menzilinde iki damla yol
Sesine Ýstanbul karýþmýþ bir kýzýn
Geçerek gecikmiþ sevgisinden kederle
- Yoksulluk bir paniktir oðlum evler için
Bir kar suyudur sýzar temeline sevgilerin
Gün siyah bir tül, gelecek düþ bile deðildir
Ve geçmiþ aðýr bir taþtýr asýlýr çantasýna
Diyen bir babanýn bezgin, bilge sesinden geçerek...
Geçerek, kaç yýldýr Hanýmeli Sokak’ta
Altýn tasýnda yüreklerinin yudum yudum
Ýçeri’ye su taþýyan bir avuç çocuðun
Satýrlara vurmuþ doygun yüzlerinden..
(...)
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TUÐRUL TANYOL (1953)
Ýstanbul, 1953. Þiir kitaplarý: Elinden Tutun Günü (1983), Aðustos Dehlizleri
(1985), Sudaki Anka (1990), Oda Müziði (1992), Ýhanet Perisinin Soðuk Sarayý
(1995), Toplu Þiirleri (1997), Büyü Bitti (2000).
“Babalar Uzak” (Toplu Þiirler, YKY, Ýst., 1997, s. 162) þiirinde bir çocuðun duygularý yansýtýlýr. “Baba” içerikli bir diðer þiiri ise, “Kimsenin Bulunmadýðý Bir Yere
Bakmak” (E dergisi, Sayý 47, Þubat 2003)isimli þiiridir.

Babalar Uzak
Kimi geceler vardýr bir çocuk
Usulca yer deðiþtirir yataðýnda
Gizli maðaralarda gündüzden artan ýþýk
Gibi kendi ýssýzlýðýný çoðaltýr yalnýzlýk
Kimi geceler vardýr yýldýzlar
Kendileri kadar çok ve uzaktýrlar
Tozlarýn dinlendiði saatlerde eliþi
Sýcaklýðýný arayan çocuðun usulca ürperiþi
Kimi geceler vardýr uzak yollara çýkýlýr
Bakýnca bir kapý açýlýr karanlýkta, uçuþur tozlar
Orada bir erkek usulca bir kadýndan ayrýlýr
Orada kendi gövdesine sýðýnýr bir çocuk
Kimi geceler vardýr, babalar uzakta eskir
Suya atýlan bir taþýn buruþan sessizliðidir
Ayýþýðý, gölgeler... kâðýttan yelkenli
Kimi geceler uzakta, bir tepenin ardýnda
Ova: bir çýðlýðýn izdüþümü avuçlarýmda
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HÝLMÝ HAÞAL (1954)
Kýrcali (Bulgaristan), 5 Kasým 1954. Þiir kitaplarý: Denge/sizler Adýna (1991),
Elektronik Yalnýzlýklar (1992), Yol Boyu Notlarý (1993), Kozmik Aþk Suçu (1995),
Venüs’le Aþk (1997), Son Siren Kuþu (2001).
Þairin, “Çocuðuma Açýklamalar” (Denge/sizler Adýna, Ekin Öðrenci Pazarý Yay.,
Bursa, 1991, s. 48) adlý metni çalýþmamýzda yer almaktadýr.

Çocuðuma Açýklamalar
1
ak kâðýttan güvercinler yapýyor çocuðum
kanatlarý için dirençli uðraþýný gördükçe seviniyorum
“uçuncaya deðin güvercinler de yorulur”
diye avutasým geldikçe, yutkunup geçiþtiriyorum
2
salýncaklara, kaydýraklara doðru koþuyor çocuðum
baþýnýn üstünde sarý balonunu yüzdüre yüzdüre
coþkusuna seviniyorum, kendi çocukluðumu anýmsayarak
keþke herkes çocukluðunu balonlarla geçebilse diyorum
3
bir televizyon filmindeki dövüþmeyi görüp, soruyor çocuðum
“onlarýn babasý yok mu, oyuncaklarýný paylaþtýracak?”
anlatamam ki büyüklerin savaþ gerekçelerini, geçiþtiriyorum:
“onlarýn oyunu öyle kýzým, ama ikisinden birisi býkacak.”
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ALÝ CENGÝZKAN (1954)
Ankara, 29 Ekim 1954. Þiir kitaplarý: Senlere (1980), Çocuk Ömrümüz (1982),
Yunan Dosyasý (1983), Yürüyüþler ve Duruþlar (1984), Baðýmlý Þiir (1986), Ankara
Ankara Güzel Ankara (1987), Sürek Avýnda Dünya (1994), Þairin Nergisi (2000).
Ali Cengizkan’ýn Baðýmlý Þiir’inin bir bölümünde (Baðýmlý Þiir, Broy Yay., Ýst., 1986,
s. 30-33.) “baba”ya deðinilir.

Baðýmlý Þiir'den...
V
Küçük korudan çýkýp da yeþil çayýra
Usul ince akmakta bir pýnar gibiydim.
Yýkanmaya eðildim, gecenin kirinden arýnmaya
Suda yüzyüze geldim çocuklarla:
Babamý gördün mü þair amca?
Babam hep en iyileri verirdi bana: Kalemlerin
En kalýnýný, misketlerin
En telaþlýsýný, uçurtmalarýn
En aðýr yükselenini, dondurmalarýn
En donmuþunu, tatlýlarýn
En kadayýfýný,sokaklarýn
En az araba geçenini, toplarýn
En yükseðe çýkanýný, kuþlarýn
En iyi uçanýný... (Babam
Öten kuþ beslememe karþýydý da.)
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Annemi gördün mü þair amca?
Annem hep en iyileri verirdi bana: Bebeklerin
En kardeþini, yakalarýn
En sertini, arkadaþlarýn
En yakýnlýðýný, yumurtalarýn
En býyýklýsýný, babamýn
En zayýflýðýný, bulutlarýn
En toz pembe olmayanýný, kalemlerin
En incesini, defterlerin
En boþunu... (Yaz, derdi.) Sen olsan
Baðlanmaz mýydýn ona?
Babam tabancalarýn
En ateþ etmeyenini taþýrdý belinde
Güzeltmek isterdi dünyayý,
Bir sabah götürdüler.
Annem yumruklarýn
En yumuþaðýný taþýrdý cebinde
Güzeltmek isterdi dünyayý,
Bir sabah götürdüler.
Babamýzý gördün mü þair amca
Annemizi gördün mü?
Görürsen söyle.
Biz baðlandýk onlara.
(Yýllarca önceydi, bir þehir vapurunda
kýzýl saçlý birisi oturmuþtu yanýma.
Yumuk elleriyle karton kutuyu açtý:
Bir çocuktu, elinde civciv.
Bir çocuktu, yüzüne bakýldýðýnda aðlayan.
Bir çocuktu, uçurtmasý kendinden büyük.)
Küçük korudan çýkýp da yeþil çayýra
Usul ince akmakta bir pýnar gibi indim.
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MUSTAFA ÖZÇELÝK (1954)
Günyüzü-Eskiþehir, 1954. Þiir kitaplarý: Ýfþa (1985), Güle Yaðmura ve Bahara Selam
(1991), Serenat (1995), Dünyanýn Tenhasýnda (1996), Güneþ ve Ayna (1997),
Diriliþ Türküsü (1997), Gül ve Hançer (2002).
Mustafa Özçelik, “Haber” (Ýfþa, Akabe Yay., Ýst., 1985, s. 39-41) þiirinde “babasýz
kalan evler”in halini ele alýr.

Haber
Çaðlarca çiçek açmýþ ortadoðu bahçelerinde
Kýskandýran Parisi belki de Babili
Nasip kýlýnmýþ armaðanlar içinde
Yanýlmamýþ bir kitabýn sözleriyle
Nasýl yenilerdik kendimizi
Gemiler kararlý yaklaþýr limanlara
Bizi senden koparan hayal ülkeleri
Sularýn merhametine ayarlanmýþ yolculuklar
Konuþan insanlar nasýl da susacaklar
Garip çaðrýþýmlarýyla yaklaþan zamanýn sesi
Hep ayný þeyi söylerdi
Evlerimiz babasýz kalan evlerin
Korkusuyla biçimlendirmiþti kendini
Beklerdik ki her an gelip yarasalar
Bacalarýmýza ölümü býrakacaklar
Soyut iþgal saatleri
Beklenmedik tehlikeler öncesi
Savaþ hatýralarý hatýrlatmalarýyla kuþatýlmýþ
Eski anadolu kasabalarý gibi
Kapanýrdýk içimize
Saltanatý baþlardý uzun saatli gecelerin
Gecelerin içine girerdik
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Uzaktan görürdük yeryüzü yangýnlarýný
Aþamazdý insan ölümlerine benzemeyen ölüm
Evlerimizin birden yükselen duvarlarýný
Evlerimizde hepimizi koruyan
Koruyan ve yücelten anlamlar vardý
Annelerdi çocuklar umutlar için
Açan örtülerini gecelerin
Uyku meçhul köþelere gizlenirdi
Vaktinde öterdi sabah horozlarý
Korkulu rüyalar olurdu gördüklerimiz
Hesaplý ince ellerdi çýkaran üstümüzden
Uyumsuz evren giysilerini
Yýkanýrdýk arýnýrdýk günden gelen ilgilerden
Sonra yeniden baðýþlanýrdý savruk günlerimiz
Ömrümüzü yeni baþtan yaþardýk
Bizi bulup beðenen yaðma
Þeytan özlerinden firavun sözlerinden kalma
Musa’nýn huzur dolu su saatlerinde
Olaðan günlerin olaðan dýþý saatlerinde
Yeniden bir daha söylerdik
Yaþanmaz sanýlan zamanlara ait
Hep yeni dünya kelimelerini
Tutunurduk zeytin dallarýna
Kanýmýzý dondurdu da bu dünyanýn öfkesi
Eskimolarý üþümüþlüðümüzle kucakladýk
Sularýn boþ bir yanýna boþaltýp kirlerimizi
Doðacak güneþe pusu kurmuþ çocuklar gibi
Gecelerden bir gece yeniden uyandýk
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VEYSEL ÇOLAK (1954)
Rize, 22 Aðustos 1954. Þiir kitaplarý: Terin Yaktýðý Bir Yaradan (1978), Sen Balýk
mýsýn (Çocuk þiirleri, 1979), Günlerin Yaðmurunda (1980), Aþk Olsun (1982), Ötesi
Yar (1985), Fotoðraf Arkalýklarý (1985), Ölüler Diyaloðu (988), Umut Aþktadýr
(1993), Buz ve Ateþ (1994), Aþkýn Lâ Sesi (1995), Giz ve Yara (1995).
Þairin, “Bir Tutkunun Þiiri” (Ötesi Yar, Dize Yay., Ýzmir, 1985, s. 31-32) ve
“Ýkramiye” (E dergisi, S. 48, Mart 2003) þiirlerinde “baba” konusuna yer verilir.

Bir Türkünün Þiiri
Kalabalýk yerlerde sesini bulundursan
Ozanýn gebe kelimeleri anlatmasa da olur.
Sevgilin, her kavuþmada aðlamanýn bilgesi
Yanýnda kalmaný istemedi hiç
Yanlýþlýkla çaðrýlmadýn ki
Bir beyaza katýnca sen kendini
Kireç bir sokaða devrilip gidiyorsun.
Dönmeyi düþündükçe artýyor yüzünün güleçliði
Bu sýcaklýk oluyor içini tutuþturan
Bir orman içindesin, býçaðýn yitirilmiþ
Çok oluyor atalý kýrýlmýþ pusulaný
Ýkiniz, iki kez düþünmüþtünüz
Görünen o ki ölümü az var.
Baban geliyor usuna, sadece bir aný
Düþen yapraklarýn solgunluðunda yüzü
Bir kurþun armaðan etmiþti sana
Sonra vurulmuþtun, onsekizine bastýðýn yýldý.
Yanlýþýn doðrulandý sapýnca unutulmuþ bir yola
Geçmiþi topladýn boþluklar çoðalýyor,
Sevgilin öpünce iyileþmiþ yaranýn
Kalan izlerine bakarak özlesen de
Onu ölerek býrakmak son yanýlgýn oluyor.
Ah! Teri ilaç soyunup koynuna girebilsen.
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MURATHAN MUNGAN (1955)
Ýstanbul, 21 Nisan 1955. Þiir kitaplarý: Osmanlýya Dair Hikâyât (1981), Kum Saati
(1984), Yaz Sinemalarý (1989), Eski 45’likler (1989), Sahtiyan (1990),
Mýrýldandýklarým (1990), Yaz Geçer (1992), Oda Poster ve Þeylerin Kaderi (1993),
Omayra (1993), Metal (1994), Oyunlar Ýntiharlar Þarkýlar (1997), Mürekkep Balýðý
(1997), Baþkalarýnýn Gecesi (1997).
Ýçinde “baba” kavramý bulunan þiirleri þunlardýr: “Gecenin Uzun Söylevi” (Sahtiyan,
Metis Yay., 6. bas., Ýst., 1995, s. 88-94), “Vesayet Alýnlýðý” (Age., s. 103-110),, “Bir
Oðul Kitabesi” (Age., s. 124-125),, “Oðul” (Erkekler Ýçin Divan, Metis Yay., Ýst.,
2001, s. 16), “Ketum” (Age., s. 56), “Siyasetname” (Age., s. 98-100), “Býçak”
(Omayra, Metis Yay., 2. Bas., Ýst., 1995, s. 78), “Gördüm” (Eski 45’likler, Metis
Yay., 5. Bas., Ýst., 1994, s. 18).

Gördüm
bir pazar gününe sabah nasýl iner
göklerden nefesi týkanmýþ
soluk soluða
bir parka kuþlar gibi kimsesiz
nasýl iner yoksul kanatlarýyla
siz hiç aðaçlarýn sarsýla sarsýla
aðladýðýný gördünüz mü?
babanýzdan sürgün olduðunuz gün.
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MUSTAFA RUHÝ ÞÝRÝN (1955)
Trabzon, 2 Ocak 1955. Þiir kitaplarý: Gökyüzü Çiçekleri (1983), Bebeðin Duasý (1985),
Çocuk Kalbindeki Kuþ (1991), Yýldýz Sayan Aðaç (Toplu Þiirler, 2002).
Þairin “baba” temasýyla ilgili olarak “Babam Oldu” (Yýldýz Sayan Aðaç, Ýz Yay., Ýst.,
2002, s. 46) ve “Baba” (Dergâh Dergisi, S. 91, Eylül 1997) baþlýklý þiirleri tespit
edilmiþtir.

Babam Öldü
Babam öldü
koptu çalar saatlerin
gergin yayý
babasýz evlerde
kim susturacak
çýðlýktan doðan fýrtýnayý
Bahar gibi verirmiþ babam
annemin ellerine dünyayý
Yoksulluk da ölüm gibidir
çevreden kuþatýr evi
gök nasýl kucaklarsa dolunayý
Herkes öðrenebilir balýk tutmayý
bana denize bakmayý öðret anne
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Sevinçli bir þarký söyle
koþmaya alýþtýr babasýz tayý

Baba
Çocuklar acýdan ölmez
annesizlikten ölür
ay
denizin sessizliðinden
Ölümün sesi evden yayýlýr dünyaya
yaz bahçelerine kar yaðar
koparýlýr anneden çocuk
dalýndan koparýlýr gibi nar
Rüzgârýný yitirmiþ dað gibi
taþýr kucaðýnda tabutu baba
Baba
gülen bir çiçeðe bakarken
kýrlarýn kundaðýna gömülür
çocuk
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RONI MARGULÝES (1955)
Ýstanbul, 5 Mayýs 1955. Þiir kitaplarý: Her Rind Bilir (1991), Gün Ortasýnda (1982),
Maðrur Olma Padiþahýn (1994), Bilirim Niye Yanýk Öter Ney (1996), Elsa (2000).
Þairin, “Ne Gariptir Sevdiklerimizin Ardýndan Durup Dururken Anýmsadýklarýmýz”
(Hürriyet Gösteri Dergisi, S. 247, Nisan 2003) þiirinde “baba” vurgulanýr.

Ne Gariptir Sevdiklerimizin Ardýndan Durup
Dururken Anýmsadýklarýmýz
I
Geçende bir gece oturduðumda
kenarýna yataðýmýn, yatmadan
az önce, aklýma geldi birden
küçük makasýma uzanýrken:
Uzuyor mudur babamýn týrnaklarý hâlâ?
Nereden kalmýþ aklýmda, bilmem,
ama biliyorum, sakalýyla týrnaklarý
uzarmýþ ölülerin bir süre.
Ne kadar sürer ama?
Uzuyor mudur babamýn týrnaklarý hâlâ?
Nasýl da bakardý kendine! Nasýl
dikkat eder, özenirdi görünümüne!
saçlarý döküldükçe býraktýðý sakalýný
her sabah yeniden þekillendirirdi özenle.
Uzuyor mudur babamýn týrnaklarý hâlâ?
Hýzla bir hesap yaptým sonra aklýmda,
tam on bir yýl oluyor öleli bu yýl.
Döndüm, yerleþtirdim yastýðýmý.
Ne sakalý uzuyor olabilir,
ne de artýk týrnaklarý.
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AYHAN GÜLSOY (1956)
Yozgat, 1956. Þiir kitaplarý: Yarýn Söz (1980), Ýçimi Güne Serdim (1982), Bulurum
Seni (1985).
“Görüntü” (Abdullah Özkan-Refik Durbaþ, Cumhuriyetten Günümüze Türk Þiiri
Antolojisi, 5. Cilt, Boyut Dosya Yay., Ýst., 1999, s. 1103.) baþlýklý metniyle çalýþmamýzda yer aldý.

Görüntü
Ekmek de gelince babayla
Sürgülensin dünyaya kapýlar
Ne olur ne olmaz
Ýz süren var
Zamansýz çalýnan kapý
Yorulmaz artýk hayra
Kim o? Ne istiyorlar
Öyle biri yok burda
Kimse tanýmasýn, bilmesin
Konuk filan da gelmesin
Silinsin kapýlardan isimlikler
Ne olur olmaz
Ýz süren var.
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HAYDAR ERGÜLEN (1956)
Eskiþehir, 14 Ekim 1956. Þiir kitaplarý: Karþýlýðýný Bulamamýþ Sorular (1981), Sokak
Prensesi (1991), Kabareden Emekli Bir ‘Kýzkardeþ’ (1995), Eskiden Terzi (1995), 40
Þiir e Bir (1997), Hafýza (1999), Karton Valiz (1999), Ölüm Bir Skandal (1999), Nar
(Toplu Þiirler, 2000).
“Kardeþlik” (Nar Dergisi, S. 11, Eylül/Ekim 1996) ve “Bayan Asyatik” (Kum dergisi,
Nisan 2002) baþlýklý þiirlerinde “baba” konusu ele alýnmýþtýr.

'Kýrk Þiir ve Bir'den
Kardeþlik
-Kardeþim Seyhan'aBabam bir pazar günüydü eskiden, yaðmur
yaðar, evin büyük oðlu olurdu birden, ben
evini kaybetmiþ oðul olurdum ona, sorardým
ona hemen: Baba hangimizin oðlusun sen?
kardeþ olurduk hemen ev büyürdü ikimizden
yok olurdu oðulda yer bulamayan babanýn suçu.
yaðmur çocukluðun çatýsýndan gidince anlaþýlýr yokluðu
þimdi bir baþýna kalan ev gibiyim gibiysem
bir baþka yetim olan þiirin suçu yok bunda
ev neyse þiir odur, babadýr neyse oðul da!
kelimelerin deðil seslerimizin ilk yaðmurunda
ahmakýslatan sýrýlsýklam benzettiðinde birbirimize
unuttum bizi, bir suçu sessizce paylaþýrken de
unuttuðum sýrdý bu: Kardeþtir babayla oðul!
Kardeþtir yetimle þiir! Ýnsan yarýsýnda baba,
yarýsýnda oðul olur hayata, suç ve ceza, sus ve...
dinle ve sus: Bir þiir suçluysa yalnýzca susulur!
Mustafa Irgat ölür, eski yetim olur, kimsesiz
kelimelerden meleði bir daha geçmez olur...
Baba ölür, kardeþliði yetim býrakýr oðuldan önce,
Bütün yetimler ayaða kalksýn, eski yetim þiir de!
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SALÝH BOLAT (1956)
Adana, 1956, Þiir kitaplarý: Yaþanan (1983), Bir Afiþin Önünde (1986), Sýnýr ve
Sonsuz (1988), Karþýlama (1992), Uzak ve Eski (1995), Gece Tanýklýðý (1999).
Salih Bolat’ýn “Gece Tanýklýðý” þiirinin (Gece Tanýklýðý, Bilgi Yay., Ank., 1999, s. 5657; 61, 95 s. ) çeþitli bölümlerinde ve “Güz Þarkýsý” (Defter Dergisi, S. 42,
Sonbahar 2000) þiirinde “baba”ya dair ifadeler yer almaktadýr.

Gece Tanýklýðý'ndan...
XII.
anne, kýzkardeþ, aðabey, abla, komþular
sessizlikten çelenk örmeye çalýþtýk
sen koca bir oyuk gibi yatarken önümüzde.
yazla örttük üstünü, geceyle mühürledik
eþilmiþ topraktaki dikdörtgen karanlýk
“baba!” desin diye, oraya býraktýk seni.
konuþurken kýr manzarasý olurdu sesin
sen varsan evimiz yolculuklar kokardý
yoksan, bir cýrcýrböceði ötmekten tükenirdi.
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TURGAY FÝÞEKÇÝ (1956)
Balýkesir, 1956. Þiir kitaplarý: Karda Iþýltýlar (1981), Kuþkuluyum Yaþadýðýmdan
(1983), Yitik Bahar (1989; Bu kitap, Kuþkuluyum Yaþadýðýmdan ve Karda Iþýltýlar’ýn
toplamýdýr.), Dip Sevgi (1994), Sevgi Baðlarý (1998), Kumral Gökkuþaðý (2002).
Turgay Fiþekçi’nin “Notlar” (Yitik Bahar, Adam Yay., 2. Bas., Ýst., 1995, s. 21-25),
“Mahaller” (Age., s. 56), “Yapý” (Sevgi Baðlarý, Adam Yay., Ýst., 1998, s. 9), “Hayat
Sevgisi” (Age., s. 14-15) gibi þiirlerinde “baba” vurgulanýr.

Mahalleler
Yeni doðan çocuklar gibidir, yeni doðan mahalleler
Bir kýpýrtý, bir heyecan sürüp gider.
Sonra büyür mahalleler de, oturur, olgunlaþýr
Geçerken ordan yabancýlar, düzenli bir hayat görür.
Çocuklarý gibi mahalleleri de emekler yurdumun
Diþleri bir türlü düzgün olmaz
Daha çýkarken yamulur, kararýr, kýrýlýr.
Bir günlük yorgunluðun ardýndan
Bir yeni tuðla
Yarým duvar bir sýra yükselir.
Çocuklar büyürken babalar ölür yurdumda
Otuz yaþýnda bir oðul,
Altmýþ yaþýnda bir baba
Ýmkânsýz bir beraberliktir.
Babalarýn hayali kalýr çocuk gözlerde
Hayat çizgileri olmayan renksiz bir yüzdür.
Koskoca þehirler kurduk, saðlýksýz bir çocuðun diþlerinden farksýz
Yarý var, yarý yok duvarlar
Yapýlýyor mu, yýkýlýyor mu belirsiz
Çocuk ýslýklarý gibi titrek kavaklar bahçelerinde
Eriyen hayatlar.
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Hayat Sevgisi
Çok az nefretim oldu hayatta.
Annemi çok sevdim, emeði çok sevdiðimden
Diktiði gömlekleri, pantolonlarý giydim
Sevinç duydum kesip biçtiðini düþündükçe kumaþlarýný
Gömlek yakalarým tersyüzlüdür hep
Sevgiden atýlamazlar.
Birlikte ev alma planlarý yaptýk
Paralar biriktirdik
Yemekler yedik, çiçekler ektik
Hastanelere gittik
Uzun yýllar hayatýmý paylaþtým annemle
-Sevgilime gecelik bile dikmiþti
Bizde kaldýðýnda çýplak uyumasýn diye.Babama iliþkin bir emek anýmsayamýyorum üzerimde
Sýradan bir insandýr bu yüzden benim için
Hoþ anýlarýný dinledim aðabeylerimden
Genetik olarak bende yaþýyordur mutlaka
Belki bir Makedon burnu
Belki bahçe sevgisi
Belki raký karþýsýndaki zayýflýk
Mahalleden, sevilen biri gibi anýmsýyorum onu.
Nefreti yalnýzca hayat yoksunlarýna karþý duydum
Yaþamayan þeylere
Ýnsanlara hayattan umut kestirenlere
Varlýklarý sevgi düþmanlýðý yayan
O, dünyalý olmayanlara.
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YAÞAR AKGÜL (1956)
Adýyaman, 1956. Þiir kitabý: Ahir Zaman Þiirleri (1991), Yangýnda Ýlk Kurtarýlacak
Þiirler (1997).
Þair, “Muhtasar Cumhuriyet Tarihine Þiirsel Bir Giriþ Denemesi” (Yangýnda Ýlk
Kurtarýlacak Þiirler, Beyan Yay., Ýst., 1997, s. 79-80) ve “Elimde Olmadan Ýyi Yola
Düþtüm” (Age, s. 82) adlý þiirlerinde “baba” temasýna yer verir.

Elimde Olmadan Ýyi Yola Düþtüm
Babam hâfýzdý.
Göðsünde dedemden kalma mushafý vardý
Hiç mektep medrese görmemiþti ama
Ezbere bilirdi bütün kâinatý
Babam hâfýzdý.
Annem aðýrdý.
Rüzgâra bile öptürmemiþti saçlarýný
Hilâfet nedir bilmezdi lâkin
Osmanlýca oturur, osmanlýca kalkardý
Annem aðýrdý.
Kardeþimle ben,
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Babamý izlerdik Kur’an okurken
Sabah namazýnýn serinliðinde
Gürül gürül akardýk doðarken güne
Kardeþimle ben.
Kýzkardeþim aðlardý.
Kendine özgü dualarýyla, köþesinde
Haya akardý yüzünden
Yeryüzü yýkanýrdý örtüsünden
Kýrkardeþim aðlardý.
Ben þükrederdim.
Babama, anneme, kardeþlerime bakýp
Mushafla, gülsuyuyla, gözyaþlarýyla
Elimde olmadan iyi yola düþtüðüm için
Ben þükrederdim.
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YAÞAR BEDRÝ (ÖZDEMÝR) (1956)
Trabzon, 1 Ocak 1956. Þiir kitaplarý: Baðýracaðým (1976), Azat Ettim Yürek Seni
(1977), Ýdris (1980), Adýný Koyamadýðým (1984), Babil’i Beþ Geçe (992), Yoksul,
Derviþ ve Uzakta (1994), Ölüm Daðlara Oðul Býrakýnca (1996), Mu’tedil bir Siyamlý
(1999), O Mahûr O Yorgun Akþam (2002).
Yaþar Bedri’nin “baba” konulu þiiri, “Totemler ve Mumyalar” (Can Kýrýklarý,
Yayýnlanmamýþ þiir kitabý, s. 67-68) adýný taþýyor.

Totemler ve Mumyalar'dan
-8
maveraünnehirde garip bir sandalcýydý babam
oltasýnda deniz saklardý, bulut parçacýklarý. âh!
bulutlarý ipek yapan bezirgândý babam, dicle
aþýrtma donla gezen çocuktu o yýllar. fýrat yeni gelin.
yasak levhasý gibi durdun yoluma, candýr gider!
matem bize gaflettir. zor olsa da erken ölümler.
barbarlar dönüyor, harâmi olup yollara duralým
alevden sedir olmuþ çaðlýyor huþ aðaçlarý. kan
dökülmüþ geceden üstüne. o dönüyor, fakîr yolcumuz
maveraünnehirde garip bir sandalcýydý babam,
kavimler göçü oldubittiye geldi. medeniyetler
çatýþmasý, on yýl savaþlarý, vurulan ikiz kuleler!
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oldubittiye geldi insanca yaþama hakkýmýz
bize terk!.. bize ölüm!.. rahat uyku yok bize
barikatlarda kopmuþ kol bacak, çocuk cesetleri
bu zilleti hangi dereler paklar? hangi heyelân örter?
rüzgârýn mahmuzu kanatýyor yelemi, daha çöl
koþacaðým, susuz vaha, tuz gölü... ey nefis!
muþtum da sensin, talimi de! ateþi tanýk tutma
totemler alev aldý. gecenin salýncaðýnda aðlar
dolunay sarkýyor dalda!..
sarkýyor geceye düþleri kaçýrýlmýþ çocuklar.
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ADNAN ÖZER (1957)
Tekirdað, 1957. Þiir Kitaplarý: Ateþli Kaval (1981), Çýngýraðýn Ölümü (1983), Rüzgâr
Durdurma Takvimi (1985), Zaman Haritasý (1991), Seçme Þiirler (1994), Veda
Þiirleri (1999).
Þairin, “Yol Þarkýlarý-II” (Gösteri dergisi, Ocak 2002) þiirinde “baba” önemli bir
unsur olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Yol Þarkýlarý- II
Geçiyor Balkan günlerim
bir elmanýn nazik soyuluþunda.
Kalp de yaradýr, diyor ayazda türküm,
kanýyor her yola koyuluþumda.
Ölümün diþlediði bir meyveymiþ geçmiþ özlemi,
Çocukluðun çürüyüp yapýþmasý deriye.
Ah, o kar fýsýltýlý bahçeler
dedemi, amcamý, hele de babamý
çaðýrýrlar mý geriye...
Trakya, nasýl ayrýldým senden
sývalý kerpiç bacalardan duman tüterken.
Nasýl da camlarda kaldý süzgün gözlerin, akraba hayat.
Dur durak yok, bir daha siliniyor evimi her seyahat.
Evsizin evini özlerim þimdi, eþikte gölgesiyle,
Ah o inatçý, gürlek meþeler
kökümü, omcamý, hele de ilk sevdamý
tutarlar mý biteviye...
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Balkan içleri, bodur, kavi meþeler;
kuru bir öksürük içimde keder.
Bir karaduygundum ya, vereme kardým sonunda.
Canýmýn içini özlerim þimdi, üþüyen nefesiyle;
Ýstanbul dönmesem sana,
dönmesem çirkin ekmek kavgasýna,
annemi aldýn, süründürüp hastane kapýlarýnda,
bir karým vardý, dað arpasý saçlý, onu da aldýn.
Dökülür þimdi ýslýðým, ayazýn ýrmaðýna.
Ah, Trakya, kumru cumalar, üveyik cumartesiler ülkesi,
cesedim dönecek elbet sana, göçmenliðe hatýra...
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AHMET ERHAN (1958)
Ankara, 1958. Akdeniz lirikleri (1980), Alacakaranlýktaki Ülke (1981), Yaþamýn
Ufuk Çizgisi (19829, Sevda Þiirleri (1984), Ateþi Çalmayý Deneyenler Ýçin (1984),
Zeytin Aðacý (1984), Kuþ Kanadý Kalem Olsa (Toplu Þiirler, 1984), Ölüm Nedeni
Bilinmiyor (1988), Deniz Unutma Adýmý (1992), Öteki Þiirler (1993).
Ahmet Erhan’ýn “baba” temasýna yer verdiði þiirlerinden tespit edebildiklerimiz
þunlardýr: “Ýþsizlik” (Kuþ Kanadý Kalem Olsa, Can Yay., Ýst., 1984, s. 122-123),
“Akdeniz Lirikleri VIII” (Age., s. 144), Bir Baba Ýçin (Age., s.283-29), “Kendimi
Baðýþlýyorum Sana” (Öteki Þiirler, Bilgi Yay. Ank. 1993, s. 11-14), Bir Kýþ Günü
(Age., s. 23-24), Gece Vardiyasýndan Dönen Ýþçiler (Age., s. 32).

Bir Baba Ýçin
Odamýn ýþýðý yanýyor bütün gece
Ellerime dizlerime koyup, ikibüklüm
Bir olaðandýþýlýk arayarak
Gördüðüm, duyduðum herþeyde
Öylece oturuyorum;
Güneþ, parmaklarýný sürünceye dek
Koyu bir karanlýða
Bulanmýþ pencereme...
Bir gece kelebeði
Dolanýyor lambanýn çevresinde
Usuldan bir rüzgar esiyor
Yaþlý incir aðacýnýn dallarýna yürüyen
Sütün sesini duyabiliyorum
Deniz az uzakta
Ýç geçiriyor boyuna.
Seninle konuþurduk boyuna
Böyle gecelerde, iki bilge gibi
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Karþýlýklý bakýþarak
Bazý þeyleri kavrayamasam da, dinlerdim
Belki sen de yeni bir þeyler bulurdun geçmiþte
O dupduru yüreðini, yýllarýn
Unutulmuþ sularýna býrakarak.
Ýþte bir minder daha koydum yanýma
Henüz sýcak
Sanki yeni kalkmýþsýn üstünden
Terliklerin þuracýkta, getireyim
Çayý da ocaða koyarým istersen
Annemse haber bekliyor ruhlardan
Namaz kýlarak, tesbih çekerek
Sen olsan
Gülerdin býyýk altýndan
- Ben gülemiyorum baba!
Ama bir insaný yüreðinde duymak için
Araya bazý kurallar
Koymaya ne gerek var
Anlayamýyorum, eðilip kalkmaya
Dualar okumaya?
II.
Aðýr aksak adýmlarla yürüyen gece
Bana bir þeyleri anýmsatýyor
Boynu uykudan arasýra düþerek
Pencerenin kanatlarýna yaslanmýþ bir anne
Kuytu, karanlýk bir yolda
Kocasýnýn ayak seslerini arýyor
Bir çocuk, sedirin üstünde
Yüzünü ders kitabýna gömmüþ
Saate bakýp, geceyi dinleyip
Kitabýndan bir yaprak çeviriyor.
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Sessizliðin sýðýnaklarýna gönülmüþ evlerde
Yanan tek tük ýþýklar var
Bekçi düdükleri
Birbirlerine selâm yolluyor
O daracýk sokaklarýn ardýndan
Bir vukuat yok
Asayiþ berkemâl!
Sokakta biri baðýrsa
Sanki tavan çökecek
Kadýnla çocuðun üstüne...
Bu sokak ne zaman çýnlar
Belli belirsiz ayak sesleriyle?
Bu kapý ne zaman çalýnýr?
Anne, görevini yapmýþ biri gibi
Usul usul kalkar yerinden
Çocuk ne zaman sýçrar?
Açýlýr kapý, girersin içeri
Yüzünde sarhoþlara özgü
Tuhaf bir gülümseme
Kaldýrýverirsin omzuna beni
Sorarým: Baba niye geç kaldýn böyle?
Eski bir türküyle
Kesersin sözümü...
III
Pijamalarýný giydirdik
Sigaralarýný, çamaþýrlarýný, terliklerini
Doldurduk bir çantaya
Saate baktým: Sabah yedibuçuk
Gözlerini tavana dikmiþ öylece duruyordun
Arasýra bakýþlarýn
Usulca kayýyordu bana
Ben henüz öðrenmemiþtim
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Hasta babayý üzmemek için
Gülümser görünmeyi..
Kardeþlerimin aðlayýþlarýný duyuyordum
Yandaki odadan
-Sen de duyuyordun
Bir þeyler söylemek istedin, konuþamadýn
Bir yudum su içtin
Ýskemlenin üstündeki bardaktan
Sonra sessizce devirdin baþýný yastýðýna
Göstermek istiyordun sanki
Çok önceden öldüðünü..
Az sonra aniden patladý kapýda
Bir cankurtaran düdüðü...
IV
Akþamdýr. Güneþ uyuklar evlerin çatýlarýnda
Tasýný taraðýný toplayýp
Gitmeye hazýrlanan
Bir gezgindir sanki
Hoþça kal demek için son bir kez uzanýr
Gözlerini uzaklara baðlayýp
Pencereden dýþarý bakan çocuða.
Akþamdýr. Babalar ellerinde ekmeklerle
Yürürler kaldýrýmlarda.
Genç bir oðlan
Aðacýn altýnda þiir okur sevgilisine
Camlarý titreterek
Bir kamyon geçer sokaktan.
Akþamdýr. Çocuklar el ele tutuþup
Dönerler artýk okullarýndan...
...Çalar kapý
Görünür annenin sapsarý yüzü
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Binlerce kanadý kýrýk kuþ o sýra
Uçmaya çalýþýrlar kentin üstünde
Baðýrýrlar:
-Baba öldü!
V
Baba bana yürüdüðün
O yollarý göster
Baba bana dünyanýn
Yüreðine inen geçidi
Baba durursam azarla
Tökezlersem kaldýr beni
Topraða süre süre
Arýttým yüreðimi
Ellerim kanýyor bak
Isýrganlar yolmaktan
Sesim nasýl da kýsýk
Nehirlerin kaynaðýnda
Durup da baðýrmaktan
Baba bana yaþamýn
Çekirdeðini göster
Baba bana bu yolun
Sonundaki çiçeði
Güneþ giriyor koluma
Ömrüm çaðýrdý beni
Bu yolda yürürüm ben
Baba þarkýlarýma küfret
Bir gün eðer dönersem!
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VI
Senin düþlerin baba, bende
Bir ad buluyor kendine
Birbiri ardýna ekleniyor sözcükler
Nemli duvarlarýnda kentin
Deniz köpüðü ve tuzdan dilleriyle...
Senin bakýþlarýn baba, bende
Sürüyor, filizleri gibi mutsuzluðun
Uzaklara bakan binlerce göz
Ufkun ardýný kolluyor boyuna
Güneþin vurulduðu yerde boynunun.
Senin ölümün baba, bende
Bir anafora kapýlarak
Yeniden doðuma dönüþüyor
Köklerini toprak altýnda saklama
Baba, oðlun daha yaþýyor...
VII
Bu þiirleri topraða gömeceðim
Sözcükleri tohum olacak
Çiçekler fýþkýracak topraktan
Sevgilerin dal olacak baba
Uzanacaksýn uzaktaki bir ýþýðý yakalamak için
Iþýk köklerine dolacak bir gün
Yorgunluðun o çiçekleri sulayan
Koca bir nehir olacak
Baba, acýlarýn sürgün...
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HÜSEYÝN K. ECE (1958)
Gümüþhane, 1 Ocak 1958. Þiir kitaplarý: Amsterdam Akþamlarý ve Tatlý Bir Çýðlýktýr
Yüreðim.
Þair, “Düþ Perdesi” (Tatlý Bir Çýðlýktýr Yüreðim., Hece Yayýnlarý, tarihsiz, s. 70)
þiirinde babasýný anlatýr.

Düþ Perdesi
Babam Güneþi, bir de takvimi öðretirdi,
Seherin anlamýný, zamanýn aktýðýný,
Soframýza besmele umutlar getirirdi,
Anlardýk her saatin sonsuza baktýðýný,
Babam eski atlarýn seyisidir her zaman,
Dala tutunmayý ve kazma vurmayý bilir,
Toprak elinde þekil alýr; terden ve kandan,
Gözlerinde bin kere ufuk çizgisi erir.
Yazgýnýn delisidir, isyaný bilmez babam,
Sabahý ilk saçýndan tutar göle götürür,
Ýþaret alýnmýþtýr, vakit ve vâde tamam,
Artýk kendi düzünde yürümektedir ömür.
Ben kravat takmayý babamdan öðrenmedim,
Tarlaya aþk ekmeyi ilk defa onda gördüm,
Ýkindi yoðun ekmek ve bahardýr her mevsim,
Yalnýz göðüs altýnda siyah, yaðlý bir düðüm,
Çoðalýrken sorgular, þapka giyen horozlar,
Eldivenli maymunlar, kýrkikindi yaðmuru,
Güneþ doðuda battý, akþamý tuttu pazar,
Sular artýk bulanýk ve ardýnda hep soru.
Babam dirençli adam; kökleri derinlerde,
Bir emeðin buðusu yarasýna örtüdür,
Ezelden bir ýþýðýn gölgesine düþer de
Dünyasýna annemi, bir de beni götürür.
Güneþ bu kez babamýn ellerinde doðacak,
Topraðý tez yaracak en deðerli ýþýklar,
Göverecek fidanlar, yanacak sönen ocak,
Bir kuytuda yitecek yüzyýllýk yalnýzlýklar.
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ORHAN ALKAYA (1958)
Ýstanbul, 1958. Þiir kitaplarý: Parçalanmýþ Divan (1990), A! Etika (1991), Yenilgiler
Tarihi (1994).
Þair, þu metinlerinde “baba”ya vurgu yapar: “Ýnsan Yüzündeki Korkuyu Silme
Kýlavuzu” (Son Kiþot Dergisi, S. 1, Kasým 2002), “Yalnýzlýk Arayýþý” (Þiir Ülkesi dergisi, S. 12, Haziran 2003) ve “Hakkâri, Babam, Marsilya Garý” (Eski Dergisi, S. 23,
Eylül 2003; Þiir Ülkesi Dergisi, Ocak 2004).

Yalnýzlýk Arayýþý
gözümde büyüyen bir hayata büyüdüm
yaþ aldým, üstlendim. korkarým eskisi
hay allah! eskisi kadar atik deðilim
kimbilir, düzyazý eskimesindeyim
rýh’ý fazla kaçmýþ birçok el yazmasý
kadar müeddep, mürekkebi terlemiþ kalem
kadar saðlam bir hazneyim; ben neyim?
gözümde büyütmediðim her þey büyüttü beni
aklandým üstelik, vicdanýmla nâm saldým
olmayacaklar buydu iþte tanrým! istikkar
takrir ile taçlandý, hayli sessiz kaldým
Rýzâ bâbý münhaldi hep, gitmedim ki
hâldi. mevcûd ile ben hep hemhaldik, ân
geldi. bildim ve baðlandým; ben neredeyim?
gözümde büyüttüm þimdi çocuðum kaldý
nerede ne kadarým ve nedir mübadele deðerim
biliyorum hepsini ve sinden sine bir saldý
ince uzun parmaklarýyla annemin
babamýn düzgün alyanslý parmaðýna uzanan kol
bir çocuk hayattan ne anlar ki? kadardý
bilmek yitirmektir aslýnda, iþte yeni bir yol
zeyl
hayat kadardýr ölüm, yalnýz kendisiyle yýkanýr
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ÖMER FARUK HATÝPOÐLU (1958)
Konya, 31 Mart 1958. Þiir kitaplarý: Düþ Deðil (1995), Ýnce (1997), Sevdim Çocuk
Yanýmla (2000).
Þair, “Babam Ýçin Ýki Þiir” (Edebiyat ve Eleþtiri Dergisi, S. 49, Mayýs-Haziran, 2000)
ile çalýþmamýzdaki yerini aldý.

Babam Ýçin Ýki Þiir
1.
selçuklu’dan kalma biri babam
yakýn arkadaþý ibn-i rüþt’ün
hep bir seccadenin üstünden, yýldýzlara bakan
kendi coðrafyasýndan biri babam
en sýký dostu kendi kendinin
kendi daðýndan çaðýldayýp kendine akan
kendi hapishanesinden biri babam
elinde tespih, mescidinde volta atan
ve kendine hücre veren gardiyan
2.
babamý büyük okyanus sanýrdým küçükken
nehirlerin dökülmediði bir hazarmýþ
siz göl sayýn, ben onu okyanusa deðiþmem
istanbul dönüþü yaþlý kucaðýna atlardým
kýrkýnda olgun bir adammýþ o zaman
þimdi ihtiyar diyorlar, ben onu bu yaþýma deðiþmem
aðrýdan ulu derdim nemruttan uykusuz
bir yar’ýn en dibinde bakir bir tepe imiþ
ona týrmanmak için önce inmeliymiþiz
çýksak da çýkmasak da, evereste deðiþmem
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CAFER TURAÇ (1959)
Malatya, 1959. Þiir Kitaplarý: Yaðmur Fotoðraflarý (1984), Sessiz Redifler (2000).
Þair, “Bir Gül Bir Mektup” (Kaþgar Dergisi, Mayýs-Haziran 2003) baþlýklý þiirinde
“baba” konusunu ele alýr.

Bir Gül Bir Mektup
Askeriyeden ayrýldým Alâeddin abi
Dalýna küsen bir yaprak gibi / kapý aralandý ve çýktým
Görülmüþtür damgasý silindi yakamda
Ne karakolda nöbetim, ne de suya atýlacak mektuplarým var
Þu sýra seni özlüyorum
Karanfilden Balýkesir’e akan bir sokakta
Bu dünyada öleceðim Kerem’in
Öbür dünyada da sevebileceðin bir kalbin vardý senin
Yaralarý yarayla saran gözlerin
Bulutlara saklý çeyizin
Kalbimin üstünde kalbin vardý senin
Yalnýzlýðýmýz gide gide Alâeddin Abi
Sýrlý odalara sýðýndýk
Telefonlarýmýz cevapsýz
Yarimiz kalbiyle çarpmýyor topraðýmýza
Düþlerime giriyor, kitaplarýna bahçývan Ramo
Hani Hafife Ablasý olan, muhayyer hikâyeler yazan kardeþimiz
Yani o derin karanlýklardaki tebessüm
Babacýðý, narin Ayþe rikkatin
Senin gülün karþý tepelerdeydi,
Benimse sýðýnakta Alâeddin Abi
Senin gülün pastanelere taþýndý,
Benm gülümün üstünde hâki gölgeler sayýldý
Senin sarýþýn denizlerin oldu
Islana ýslana geçtin kalplerden
Bense, aðýtlara bulana buluna geçtim
Ýkimizi kucaklayan rüzgârlý bir ýrmakta.

220 |

BABA BU KÝTAP SANA

ADEM TURAN (1960)
Biga-Sinekçi, 15 Ocak 1960. Þiir kitaplarý: Artýk Kuþlarýný Uçur (1988), Hayal Defteri
(1997) Son Günün Þiiri (1997), Nisan Çobaný (2002).
Þair, “baba” temasýna, “Çizgi” (Artýk Kuþlarýný Uçur,Yedi Ýklim Yay., Ýstanbul 1988,
s. 30-31), Arasat (Son Günün Þiiri, Düþ Çýnarý Yay., Ýst., 1997, s. 15-16), “Mermer”
(Yedi Ýklim Dergisi, S. 156, Mart 2003), “Yitik Düþler” (Yitik Düþler Dergisi, S. 32,
Haziran 2003) gibi þiirlerinde yer vermiþtir.

Arasat
Buradayým ve bekliyorum; nice
zamandýr açtýðým kapýlar, yürüdüðüm
bu yol ve sorduðum sorularla eksilen
yerlerimi onardým hep; gidenler
gitti yalnýzlýklarýyla, kalanlarsa...
maðralarýna girip çýkmadýlar bir daha.
Oysa, ne çok þey vardý tanýmlanmasý
gereken: tablolar meselâ, tablolarýn
ardýndaki çizgiler, çizgilerdeki giz
ler; odalar sonra, yorulduðumuz hayat,
hayatýn içindeki kutular...
Ah, ben ne vakit taþýndýysam
bu þehirden, hep bir trajediydi yaþanan;
bir kuraklýk, bir karabasandý...
Gittim ve karasaban tutan ellerini
öptüm babamýn, karabasan ayaklarýný da;
kar ne müthiþ beyaz, babam ne dehþetli
güzeldi; bense eksiktim ve
eksilen yerlerime baktým günlerce;
baktým ve aczimi anladým
anladým ve ürperdim!
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Þimdi buradayým ve bekliyorum
Nice zamandýr
Avuçlarýmda taþýdýðým bu ateþle
Alnýmdaki çizgileri daðlýyorum
Eksilen yerlerimi onarýyorum.

Mermer
Bu mermer taþlar hangi rüyadan kalma?
Karýnca kervanýnda, örümcek aðýnda;
Mavi, yeþil, kýrmýzý, gri
Mermer taþlar... Ölüme ansýzýn çaðýran bizi!
Kar konuþur mu? Konuþur elbet!
Tuz kanar mý? Kanar elbet!
Hadi susturun kâinatýn dilini!
Dildeki yangýný, yangýndaki câný
Hadi görelim, hadi görelim!
Yolcunun gözlerini, gözlerdeki telâþý
(o evi yakýn! o evi yakýn!
yonttuðum son mermer iþte
o evi yakýn!)
Bu mermer taþlar hangi ölümün habercisi?
Mavi, yeþil, kýrmýzý, gri... Yollar ne kadar çok!
Ablam Kur’ân okuyor titreyen sesiyle baþucunda babamýn
Annem þaþkýn, annem bitkin: annem.. annem...
Bense çok uzaklardayým; kervan yürümüyor bir türlü
Dilimde yangýn, yangýnda câným
Babam öldü, artýk yok! Nûr içinde yatsýn!
‘innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn’

222 |

BABA BU KÝTAP SANA

MUSTAFA ÝSLAMOÐLU (1960)
Develi-Kayseri, 28 Ekim 1960. Þiir kitaplarý: Heyelan (1987), Yasin (1991), Divan (1996).
Þairin “Eskici Baba” (Heyelan, Aylýk Dergi Yay., Ank., 1988, s.57-58) baþlýklý þiirinde
“baba”ya rastlanýr.

Eskici Baba
Cezam müebbet muhaceret
sen gelirsin yâr
bir güvercin yuvasýnda kýþlayýp
bir örümcek aðýnda þekillenen hayalinle
týpýrtýn gelir
Ayaklar çýngýraklýdýr
beþ yýlan dili beþ parmaðý
tepinir bakire duygularýmýn üstünde
bir siyahinin gönlü atar nabzýnda
yýlan aðýllarýna
gönüllü parmaklýktýr
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Eskici baba
hey eskici baba hey
müebbetlik olsun çak
dayangýsý yüreðimce olsun
dedeme yaptýðýn akýlsýz baþýn deðil
kafýr bir baþýn
zahmetini çekene kab olsun
Düþman baþa bakmaz
Baþ olur düþman
Ser yerinden bakar, ser
Rüzgar esmez serinlesem
Ölüm eser, zulüm eser
Bir kokmuþ baþý balýktan koparýr gibi
kökten söker gibi ayrýk otunu
yad baþýma bir eli dualý geçirirse
onurlu ilmeði
topraða tutunacak bir pençe vur
postalým yer yüzünün cesaretidir
nüksetti yine isyankâr yaným
verilmiþ serin
sýrrýný açýklayacaðým
Ne olur baba
okyanusça bir yürek
ve hicretin infazýna katlanacak bir pençe
vur postalýma
yitiðimin forsasý
müebbet muhacir kýsmýndan olsun
ki düþman ayaða bakar
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LEVENT SUNAL (1960)
Adana, 1960. Þiir kitaplarý: Mevsim Birdenbire (1997), Biz Neyi Anlar (1999),
Soldurmayan Ýmla (1999).
Þair, “Ben Küçükken Asri Sinemada” (Mevsim Birdenbire, Dergâh Yay., 1997, s.3435) þiirini babasýna ithaf eder.

Ben Küçükken Asri Sinema
babam’a
iþte orda küçük bir optalidon kutusundaki annem
mizacýna yenik düþmüþ bir erkeðin kadýnýdýr
yalnýzlýklar küçük kýrmýzý balonlarla giderilir
demirden aðýr raylar üzerinde soðuðun perdesi
düzyazýdaki imla yanlýþlarýyla yitirilen sýnav
o serin maðlubiyetten arta kalan
anýlarýn ýsýsý üzerindeki yorgan
neden küçük kýz çocuklarýndan alýnýr da
romatizmalý babaannenin döþeðine gömülür bilemem
ben küçük bir erkek çocuðuydum o zaman
çünkü nedendir bilemem
huysuzluklarýn geçici olduðunu
askerliðimi yaptýðýmda
anlamýþtým çocukluðun hünerini
bir yiðit albatros gibi parýldýyor bak
havada kavisler çizerek ýþýk ýþýk
kahverengi o büyük alaþýmla karýþýk
nevalesini torbasýndan çýkarýp
usulcacýk yiyen ay
bir polis fotoðrafýnda albümlenmiþ
Boðaz’da korkusuzluk egemen
ama ben nedendir bilemem.
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NEVZAT ÇELÝK (1960)
Sinop, 15 Mayýs 1960. Þiir kitaplarý: Þafak Türküsü (1984), Müebbet Türküsü
(1987), Suda Seken Hayat (1990), Yaðmur Yaðmasaydý (1990), Sevgili Yoldaþ
Kurbaðalar (1998).
Þairin þu metinlerinde “baba” yer alýr: “Çiçek Gibi” (Müebbet Türküsü, Alan Yay.
15. Bas., Ýst., 1998, s. 45-48), “Kendi Sularým” (Sevgili Yoldaþ Kurbaðalar, Alan
Yay., Ýst., 1998, s. 18), “Babam ve Ben” (Age., s. 101), “Esmer ve Yoksul” (Age., s.
103), “Bayram ve Kan” (Age., s. 104), “Yaðmur Yaðmasaydý” (Yaðmur Yaðmasaydý,
Alan Yay., 4. Bas., Ýst., 1998, s. 35).

Babam ve Ben
ah benim saçý erken aðaran babam
kardeþlerinin en yoksulu
baba tarafýnýn tek solcusu babam
sen iþçiden emeklisin ben þiirden
yoksuluz ikimiz de meyhaneye gitsek
bir masanýn baþýndan sonuna kadar
ah benim saçý erken aðaran babam
elden ayaktan düþersen bir gün
yanýnda olabilir miyim bilmem
yaþadýðým her an aleyhime bir delil
doktorlarýn ve devletin nazarýnda
atlatýrsam onlarý ki bu çoktan
asfalt yolun topraða karýþtýðý andýr
henüz bana bakma ihtimali olan
bir çocuk da yapmadýðýma göre
olsa olsa benim o uzunluktaki yaþým
kýrýk bir raký bardaðýndan akan kandýr
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NURULLAH GENÇ (1960)
Erzurum-Horosan, 1960. Þiir kitaplarý: Çiçekler Üþümesin (1986), Nuyageva (1990), Yanký ve
Hüzün (1992), Aþkým Ýsyandýr Benim (1993), Siyah Gözlerine Beni de Götür (1995), Yanýlgý
Saatleri (1995), Yaðmur (Seçme Þiirler, 1996), Rüveyda (Seçme Þiirler, 1996), Denizin Son
Martýlarý (1997), Aþk Ölümcül Bir Hülyadýr (1998), Gül ve Ben (Þiir Albümü, 1999), Hüznün
Lâlesidir Dünya (1999), Yürüyelim Seninle Ýstanbul’da (2001).
Nurullah Genç, “Talan” (Çiçekler Üþümesin, Esra Yay., Konya, 1995, s. 25), “Ruhum” (Age, s.
33) ve “Nehanu’ya Er Mektubu” (Aþkým Ýsyandýr Benim, Ýhtar Yay., Erzurum, 1993, s. 57) gibi
þiirlerinde “baba”ya yer verir.

Ruhum
O bahar günleri, o yaz günleri
Üþüyen tenimi ýsýtan güneþ
Billur gözlerinde açan gülleri
Uzatýr elime, yakar bir ateþ
Gönlüme üfürür pembe tülleri
Damarýmda kan benim
Yüreðimde can benim
Hayatýmýn pýnarý
Sevgili babam benim
Nerede çemberim, küçük arabam
Kar yaðmýþ içimin tepelerine
Cennetin koynunda büyüsün tûbam
Kuþ olup uçayým daha derine
Dolasýn kolunu boynuna babam
Vataným, ilim benim
Huzur kandilim benim
Gözlerim, kulaklarým
Dudaðým, dilim benim
Allah’ým, teskin et kalbimi onda
Yüzümü okþasýn parmaklarýyla
Ruhum yalnýzlýkta boðulduðunda
Öpsün yanaðýmý ýrmaklarýyla
Bütün kapýlardan koðulduðunda
Yavrusuna han babam
Ömür babam, þan babam
Düþmanlar uyanýrsa
Al beni kuþan babam
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GÖKHAN AKÇÝÇEK (1961)
Ordu, 1961. Þiir kitaplarý: Bulutlar Örtmese Güneþi (1992), Bülbül Deresi Þiirleri
(1996), Çocuklara Ölüm Yakýþmaz (2001).
“Güllerle Geleceðim” (Bulutlar Örtmese Güneþi, MEB Yay., Ank. 1995, s. 15),
“Baba Benim de Bir Oðlum Oldu” (Þiir Ülkesi dergisi, S. 19, Ocak 2004) þiirleri
çalýþmamýza seçtiðimiz eserleri arasýnda yer almaktadýr.

Güllerle Geleceðim
Bir sabah babacýðým
Bir sabah
Yaðmurlar yaðarken
Gül bahçelerine,
Denizlere açýlan
Sokaklardan geçerek;
Martýlarla birlikte
Çýðlýk çýðlýða
Bu þehrin uykusundan
Uyandýracaðým.
Bir sabah babacýðým
Bir sabah
Yaðmurlarý, gülleri ve denizi
Baþucuna býrakacaðým.
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Baba Benim De Bir Oðlum Oldu
m: Gömleðini rüzgarla dolduran her þair
i: Mutlaka tanýr saçlarýna deðen ilk makasý
r: Uçuruma deðil kendine dökülen nehir
a: Annem olsa gerek ömrüme yol haritasý
ç: Ölüm titiz virtüozun yanlýþ bastýðý nota
h: Susmalarýn içinde enderin olaný
a: Siyah beyaz bir fotoðrafýn arkasýnda
n: Silik bir tarihin hayatta kalan yaný
y: Babamý gördüm gülümsüyordu rüyamda
a: Dursaydý otobüs binecektim durmadý
h: Yüzümdeki su birikintisini yormayýn yaðmura
y: Irmaða düþen atýmý arar iken ýslandý
a: Ne çabuk gelmiþ terhisim kravatým nerede
a: Ýlk yenilgimdi bu hayat sayma bunu
k: Sularý bardaðýna taþýrmadan dökmeye
ç: Cezalýyým artýk bir ömür boyu
i: Bilemedim örümcek mi sahibi sinek mi aðýn?
ç: Gümüþ saplý bir hançer kýmýldýyor kýnýnda
e: Göðe dönük yüzü eskirken o yapraðýn
k: Benim de bir oðlum oldu baba þiir tadýnda
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MEHMET ERDOÐAN (1961)
Rize, 16 Þubat 1961. Þiir Kitaplarý: Örtüye Bürünen Sözler (1993), “Ýkindi Vezninde
Geliþler (1999).
Þairin, “Deniz Dolu Bakraç” (Örtüye Bürünen Sözler, Dergâh Yay., Ýst., 1993, s. 3637) þiirinde “baba” temasýna yöneldiði görülmektedir.

Deniz Dolu Bakraç
Bakýþlarýn karþýsýnda mendilini çýkarmýþ
terini siler güneþ. Bir adam çýkagelir
avucunda kuyruðu baðlamýþ bir at
þaha kalkýyor. Melon þapkasý altýnda þah
sarýya yaslanmýþ kýrmýzý kýrmýzý düþünür
Kara Cuma kara tarihin çeþmelerini açmýþ
kenti sele vermek ister. Bir baba
ödünç aldýðý öðütler paketleyip sunar oðluna
Güneþ bakýþlarýn karþýsýnda feleðini þaþýrýr
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Neden hep ayný yalan tekrarlanýr durur
Bir zorunluluk mu tarihsel olmasý
Ey ofset baskýlý aldanýþlar kulesi
ve ey eylül yaklaþýnca küllenen güncel
sayfalarda ayaklarý kokan putlar
Bir elma atýn bu kente görün oyununuzu
Ne Yusuf oturmuþ savunmasýný yazar
ne de Newton uykusundan uyanýr
Sütten yeni kesilmiþ bir çocuk deniz
dolu bir bakraç sarkýtýr aldanýþlar kulesinden
Bilir saçlarýný taramasý gerekmez
kýzkulesi karþýsýnda. akdeniz ezgileriyle
donatýlmýþ kýblesiz dünyasý
Son kuþatma falan yok. Nasýlsa haftasonu
mesaiye de kalmayacak
Ve hiçbir yalan yeni deðildir
ambalaj deðiþtirmekle bakýþlarýn karþýsýnda
Bir çocuk elini de bakraç
sarkýtýr durur kuyuya
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MEHMET ÞEKER (1961)
Bursa-Gemlik, 27 Ocak 1961. Þiir kitabý: Dem Dem Demokrasi (1992).
Þair, “Özlem” (Merdiven Dergisi, S. 20, 15 Mayýs-15 Haziran 2000) adlý þiirinde
“baba”ya yer verir.

Özlem
Harabe olmuþ bizim deðirmen
Çocukluðum uçmuþ gitmiþ
Farkýndaysan söyle ne zaman
Kendimi hâlâ çocuk sanýyordum
Daha düne kadar
Yanýndan geçerdik hatýrlarsýn
Çilli tavuklarýna hayran bakardýk
Buðday getirip un götüren
Kavruk köylülerin arkadaþý
Babam hayattaydý o vakitler
Gürül gürül akan dere
Ne oldu da azalttý suyunu
Deðiþtirelim artýk
Hiç sevmedim hayat denen bu oyunu
Gitsin baþka yere tünesin kargalar
Düþündükçe hatýrlýyorum
Hatýrladýkça aðýrlaþýyor hatýralar
Ýlk týraþýmý senden izin alarak olmuþtum
Týpký babam gibi yanaklarýmý þiþirerek
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Oysa henüz tek tük çýkmýþtý sakalým
Ah demek hiç hoþuma gitmiyor ama
Bu sefer kaçýnýlmaz, diyeceðim
Ah anne
Þimdi ne aðacý kaldý bahçemizin
Ne de lömbe lömbe dutlar
Bütün sokaðý sarardý iðdenin kokusu
Hanýmeli açmasa da olur ya açardý
Gören vurulurdu bahçemizin güllerine
Sen bunu da bilirsin lütfen söyle
Hüzünden baþka bana ne yakýþýr anne
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TAHA ÇAÐLAROÐLU (1961)
Manisa-Akhisar, 1961. Þiir kitabý: Yüzleþen Tutanaklar (1994).
“Sorgulama” (Yüzleþen Tutanaklar, Ýsav Yay., Ank., 1994, s. 19) þiiriyle çalýþmamýzda yer almýþtýr.

Sorgulama
çocuklar baþlar yargýlamaya
babalarýný
çürümüþ kemikler dirilince
seher kor kesilmiþ
bir vebaldir hayatýn boynunda
akrep bakar ki bardaðýna
þerimiþ ceset suyu
çürümüþ kemikler dirilince
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AKGÜN AKOVA (1962)
Sakarya., 5 Temmuz 1962. Þiir kitaplarý: Sansürttürme Þair Abüü (1991), Papatya
(1992), Baba Bana Baðýrma (1994), Aþk ve Kuyrukluyýldýz (1997), Seçme Þiirler
(1998), Elimi Tut Yeter (1998).
Þairin, “baba”ya yer verdiði metinler arasýnda; “Bitpazarý” (Seçme Þiirler, Çýnar
Yay., 2. Bas., Ýst., 1998, s. 31-32, 123 s.) ve “Baba Bana Baðýrma” Age., s. 88-91)
þiirleri bulunmaktadýr.

Baba Bana Baðýrma
yol ýslanmasýn diye
þemsiye açanlara...
baba bana baðýrma
bülbülleri kaçýrdýn ormanlarýmdan
kulaklarýmýn kapýlarýný havalara uçurdun
kapýlar baba kapýlar pencereleri alýp gittiler
tenorlar kaçtý ses tellerinden
çevreye saçýldý yavru diktatörler
seni ne sopranolar istedi de vermedik baba
baba bana baðýrma
bayrak direklerine konan kartallarý anlat
uzun uzadýya
nasýl da göremediler avcýlarý
o keskin gözleriyle vah hah ha
þans yýldýzlara özgü bir yalan baba
yýldýzlara tükürüp tükürüp onlarý gezegen yaptýnýz
savaþan halklar taktýnýz dünyanýn boynuna
yalanlarý yazdým defterime hiç unutmadým
radyasyonu radyo istasyonu sanan Bakanlarý
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çiðleri, Meclis tavanýný çið köftelerle çiðneyen
doðum sonrasý acýlarýný cüce ülkeler doðuran
kadýnlarýn
hiç unutmadým
sakallarýný yüzlerinde
yüzlerini sakallarýnda unutan adamlarý
ve ýsýrgan tarlalarýndaki parçalarýný
Uður Mumcu’yu biz yapan bombanýn
hiç unutmadým
uzak yakýn tüm tuzaklarý baba
yolun ezdiði oyuncak bir kamyonsun sen
bir gam aðacýsýn
kar yüküne dayanamayýp kýrýlan
ilkbaharý gerzeklere ödünç verdin
geri getirmediler
güneþin baþýna gelenleri
biz ilkbaharsýz nasýl anlarýz baba
baba bana baðýrma
bir kulaðýmdan giriyor sözlerin
öbür kulaðýmý týkýyor
Buenos Aires’te olsaydým diyorum içimden
Eva’nýn peronunda
karanlýktan kuþlar çalan bir tren
bir býçak kaçaðý
tangonun bacaklarýný havaya kaldýrdýðý kentte
ama iyi ki buradayým, burada hiçbir þeyi unutmadan
burada
bilginin bilgisizlikten daha çok acý verdiði yerde
burada, tam karþýnda
hapisanelerde hintyaðý gibi bir þeydi zaman
hastanelerde pýhtýlaþmýþ kan gemisi gibi
yol alýrdý saatler
karýlarýnýn namuslarýný dillerinde saklayan
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adamlar vardý bir taraflarda
televizyon kanallarýnda yitirilen çocuklar
gökyüzüne düþmemek için denize yapýþan balýklar
ve depolara indirilen Lenin heykelleri vardý
Sovyet Rusya’da
kafandaki duvarlarý
niye cebine koymuyorsun sen baba
baba bana baðýrma
farkýnda deðilsin
arkasýný ezilenlerin yaladýðý
bir posta puludur dünya
bir karadelik yutana kadar uzayda bizi
asansör boþluðuna itilen bir kedisin sen
söylemenin tam sýrasý
ülkeyi bu duruma senin oy verdiðin
partiler getirdi baba
ama ben buradayým, burada hiçbir þeyi unutmadan
bir yaþamlýk kaygý duruþundayým
yakýn tarihimiz için
baba bana baðýrma
bacaðýndan vurulursa bir þiir
nereye kadar gidebilir
bana baðýrma baba
kendine baðýr
yoksa her þey bitebilir
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ALÝ ASKER BARUT (1962)
Tunceli, 1962. Þiir kitaplarý: Rüzgârla Dolu (1992), Yaðmurlu Leylak (1994), Aþaðý
Üsküdar (1994), Karanfil Kýrýklarý (1998).
“Sokak Lambasý” (Aþaðý Üsküdar, YKY, Ýst., 1996, s. 47) ve “Çocuk Odalarý” (Age.,
s. 50, 51 s.) “baba”ya yer verdiði metinleridir.

Çocuk Odalarý
Dýþarýda kötü korsanlar
Kan kusturuyor dünyaya
Oðlumun odasýna sýðýnýyorum
Duvarda çizgi kahraman Peter Pan
Kötü korsanlarla savaþmamý kolaylaþtýracak
Iþýðým yok
Peter Pan gibi uçamam
Ýstediðim an
Kurþunu bitti kurþunkalemimin
Ýstese bir çocuk He Man kýlýcýyla
Teslim alýr beni hemen
Lego evlerin önünde oyuncak
Posta trenini çeviriyor haydutlar
Arkadan baðýrýyor oðlum
Tut þu silahý baba
Yolu yok vuruþacaðýz
Yeniden kuþanýyorum çocuk cesaretimi
Pam pam pam
Çocuk odalarý resimli roman
Babalar orda en güçlü kahraman
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BETÜL TARIMAN (1962)
Edirne, 7 Eylül 1962. Þiir kitaplarý: Ay Sololarý (1995), Üzgündü Kýrlar (1996).
Þair, “Kapý ve Mesel” (Eski Dergisi, Nisan 2002), “Yüz Yüze” (Yom Sanat Dergisi, S.
14, Eylül-Ekim 2003) baþlýklý metinlerinde “baba” ögesine yer vermiþtir.

Kapý ve Mesel
Baba bu kapý derin
Çilingir kilidi nasýl açsýn
Eþikleri gitmeye kurulu
Sözler incinmiþ ve aç
Baba bana bu kapýyý aç
Yüzeyi menteþe tutmaz
Konuksuzluðu erken öðrenmiþ
Ne geleni var ne gideni
Cebinde sonsuza anahtarlar
Buyurgan ve odalardan taþan
Taþan eski yerinden gecenin
Sonsuz yaz serinliði
Huzursuz ve içime sýzan
Anla yetmezliðini güne
Baba bu kapýyý güle yaz
Eline bir bardak su
Bir çift terlik ayaðýna
Esintili dað resmi
Ve dargýn ve kederli ve sahici
Kapý açýlmak deðilse nedir
Ne zarf ne mektup ne de efkâr
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HÜSEYÝN ALEMDAR (1962)
Trabzon, 1 Mart 1962. Þiir kitaplarý: Toplanmýþ Sevgi Ölüleri (1986), Gecede
Gülümseme (1987), Aþk ve Prelüdler (1993), Ten Kitabý (1999), Hüzün Kitabý
(1999), Sinema Kitabý (1999), Kül ve Vakitler (2000).
Þairin, “Bin Laf Bin Ah” (Akatalpa Dergisi, S. 42, Haziran 2003) baþlýklý metninden
bir bölümüne çalýþmamýzda yer verdik.

Bin Laf Bin Ah'dan
...
30 Anlatýn benim güzelliklerimi da
çocuklara, çocukkadýnlara,
sahi, ne güzel de baba olmuþtum, anlamadan
Ah, her akvaryum aðlar!
31 Artýk körebemi karartýn
“Çaðla! Çaðla! Çaðla Günaçar!”
göðsümü yar da bak, orda her çiçek kara açar
Babalýk bir oyun bile deðil artýk kýzým!
....”
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HÜSEYÝN ATLANSOY (1962)
Mihalýççýk, Eskiþehir, 1962. Ýntihar ilacý (1985), Balkon Çýkmazýnda Efendilik Tarihi
(1987), Þehir Konuþmalarý (1990).
“Tay” (Þehir Konuþmalarý, Yazý Yay., Ýst., 1990, s. 51-52) þiiri Atlansoy’un “baba”yla
baðlantýlý bir þiiridir.

Tay
-Hadi oðlum eve gir akþam oldu
Yemek soðuyor, baban kýzacak
-Taman anne, bir gol daha kaldý geliyorum.

Bir
Yýllar geçti ve ben
Yorulmaktayým.
Oysa, hýrsýzlama kapanýyor kapýlar
Mesai saatlerine baðlanýyor insanlýk
Yorulmaktayým,
Çocuklar gene rüyalarýnda
Onlara anlatýlan küçük gemi masallarý,
Kýzýlcýk, karamuk, böðürtlen toplanmasý
Hatta ses vermez kuzukulaðý
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Müzik kasetleri hâlâ yok dolabýmda
Çocuklar
Kayýkçýnýn küreðini mýrýldanýyor, hâlâ
Oysa kimse anlatmýyor fincan böreði nedir
Nasýl yapýlýr ve hep bilinen
Erotik çaðrýþýmlara koþuyor okur geçinenler
ve çocuklar, câným çocuklar
rüyalarýný psikiatristlere saklýyorlar
on yýl sonrasýna

Ýki
Bilyalarýný yutuyor çocuklar
Bilyalarýný boðazlarýndan,
Kimse þaþýrmýyor.
Oysa, aþýk atýlýrdý eskiden, kaç ceviz
Kýrýlýrdý o çocuklar ateþlenip evlenmeden.
Çocuklar soruyor soruyor, gene soruyorlar þimdi
-baba, rüyalarýmýz aydýnlatan ýþýk nereden gelir
anlamýyor baba,
babanýn gazete sütunlarýnda kaybolmuþ
hayretle büyüyen gözleri
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RASÝM DEMÝRTAÞ (1962)
Bursa, 14 Þubat 1962. Þiir kitaplarý: Ýnsan Saati (1996), Duygu Sayacý (1999).
Þair, “Hamlet Düþüncelerimi Öldürdü Babam” (Duygu Sayacý, Sýr Yay., Ank., 1999,
s.28) baþlýklý metniyle bu çalýþmada yerini aldý.

Hamlet Düþüncelerimi Öldürdü Babam
hamlet düþüncelerimi öldürdü babam
kimden kime gideyim adýmsýz kaldým
zincirlendi sularým meydanlarda
öz meydanýmda huzursuz kaldým

çözüldü en gizli arzular sýrrý
peruklu karanfiller aðlar sýzýlý
çiçekler toprakta saksýsýz kaldý

beyin hücrelerimi kazýdý babam
artýk duygularým acýsýz kaldý
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SEYHAN ERÖZÇELÝK (1962)
Bartýn, 13 Mart 1962. Yeis ile Tabanca (1986), Hayal Kumpanyasý (1990), Kýr Aðý
(1991), Yeis (1995), Gül ve Telve (1996).
“Çocuk-hop!” (Kýr Aðý, Remzi Kitabevi., Ýst., 1991, s. 37-39) ve “Kabristan ve
Nüfusu“ (Adam Sanat Dergisi, S. 179, Aralýk 2000) baþlýklý metinlerinde “baba”ya
temas edilir.

Kabristan ve Nüfusu
Babam nüfustan düþtü
üstünde tahtalar var,
ben koydum, kardeþler
ve benler, üstünde tahtalar var
nüfus beni zedelemedi,
babam zedeledi,
katýydý.
Tuttum, katýydý...
Nüfusu zedelemedi,
babam beni zedeledi.
Katý böyle, babam öyleydi, katý,
öylece kalakaldý toprakta.
Þimdi toprak, yumuþak.
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SUNAY AKIN (1962)
Trabzon, 1962. Þiir kitaplarý: Makiler (1990), Antik acýlar (1991), Kaza Süsü (193),
62 Tavþaný (1998), Ayçöreði ve Denizyýldýzý (1998), Önce Çocuklar ve Kadýnlar
(1999).
“Baba”ya yer verilen metinleri þunlardýr: “Meçhul” (Antik Acýlar, Cem Yay., Ýst.,
1991, s. 49), “Þamandýra” (Age., s. 60-61), “Ne Yapýp Ne Edip” (62 Tavþaný, Çýnar
Yay., 4. Bas., Ýst., 1998, s. 32-34), “Týrabzan” (Age., 43-45), “Beceriksiz” (Age., s.
49-51), “Kayýp Dalga” (K.A Z.A Süsü, Çýnar Yay., 6. Bas., Ýst., 1999 s. 12-13),
“Trapezci” (Age., s. 22-23).

Þamandýra
Hayýrsýz oðluyum babamýn
hiç büyümeyen
hala Topkapý’ya doðru uzanýr
kimsecikler görmeden
hýnzýr bir çocuk gibi
kapýsýný çalýp
kaçarým Ýstanbul’un
Hayýrsýz oðluyum babamýn
ticareti sevmeyen
para için koþturulan
yarýþ atlarýnýn terlerini
bir akvaryumda toplar
içinde denizatý
beslerim
Hayýrsýz oðluyum babamýn
yollarda dalgýn yürüyen
ama adliyenin çöplüðünde
bulduðu dolmakalemi
çocuklarýna getirmek için
ortasýndan yapýþtýran temizlik iþçisi
kaçmaz gözlerimden
Hayýrsýz oðluyum babamýn
bir parka
dikilirse bir gün þairlerin heykelleri
benim yerim bos kalsýn
ve payýma hayýrsýz ada açýklarýna
bir þamandýra býrakýn
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TACETTÝN ÞÝMÞEK (1962)
Gümüþhane, 1962.
Þair, “Masalsýz Büyümek” (Sühan Dergisi, S. 5, Aralýk 2003-Ocak 2003) þiirinde
“baba” konusuna temas eder.

Masalsýz Büyümek
Bir an bakýyorsun
baba derken büyüyor
Ellerde
kucaklarda
severken
büyüyor
Farkýnda mýsýn kalmadý ninniyle masal
Bildin mi çocuklar niye erken büyüyor
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TAYYÝB ATMACA (1962)
Kahramanmaraþ-Afþin, 1962. Þiir kitaplarý: Hüzünlerin Düðünü (1980), Külüngün
Taþlara Çizdiði Nakýþ (1993), Sarý Kitap (1997). Med Cezir Vakitler (2004), Susarak
Konuþsan Gözüm Dinlese (2004), Bende Yanan Türkü Sende Sönüyor (2004).
“Babam Ateþler Ýçinde” (Külüngün Taþlara Çizdiði Nakýþ, Güneysu Yay., Adana,
1993, s. 71-72) baþlýklý aþaðýdaki þiirde, bir çocuðun, ateþler içinde kývranan babasý
ve buna “duyarsýz” kalan zalim bir anne (!) karþýsýndaki acýlarý dile getirilmektedir.

Babam Ateþler Ýçinde
Babam ateþler içinde yanýyor
Duyuyor musun anne, duyuyor musun
Neden ötelere kaçýrýyorsun yüreðini
Ellerini, gözlerini
Anne, anne duymuyor musun
Babam ateþler içinde diyorum
Annemin elinde bir sigara
Babamýn gözünde bir kara bulut
Kuþlar konmaz oldu penceremize
Kokmuyor çiçekleri bahçemizin
Annem kötü kadýnlarla beraber
Babam evde hasta yatýyor
Hizmetçiler azarlýyor babamý
Kardeþim ayýn ondördüne giriyor
Gözümü düþlerin üstüne koymadan
Kutlu çaðrý baþlýyor
Kardeþim kuþlarýný uçurmaya uyanýyor
Ve ses üç yürek arasýnda yankýlanýyor
“Hayye ale’l-Felâh/Hayye ale’l-Felâh...”
Annemin göz kapaklarý þiþmiþ
Annem parfümeri dükkaný
Kardeþimse “evde kalacak bu gidiþle”
Babam ateþler içinde yanýyor
Annemin saçlarýnda dört mevsim
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ENVER TOPALOÐLU (1963)
Ordu, 26 Þubat 1963. Þiir kitaplarý: Yakamoz ve Tebessüm (1993), Kristal
Kral (1997).
Þairin, “Kül Ve Sükun” (Gösteri dergisi, S. 170, Ocak 1995) baþlýklý metninde
“baba” ögesine yer verilir.

Kül ve Sükun
“Baba baba beni niye terk ettin”
ve bir daha hiç sahip
ve bir daha
sonun sonu yok öyleyse
sondan bir öncesi de yani
ben o zaman tabutunun altýnda kaldým babamýn
o zaman annem yoktu olsa
ama yoktu
sevine sevine meryemin
ilk ve son çocuðu olacaktým
yemenisinin ýslak ucuna sardýðý
ve terk ettiði acý
sonun sonu yok öyleyse sondan bir öncesi de
yani ben bir daha hiç sahip
sevgilim diyordum o zaman
sevgilim diyordum uzakkörü olan denize
sevgilim yoktu
sevgilim sözü tenha bir yer oluyordu sesimde
ben o zaman
tabutunun altýnda kaldým babamýn
bir daha hiç
yani bir daha hiç
babamýn tabutu
annem ve kucaðýndaki son çocuk
sevgilim ve Meryem
uzakkörü olan deniz
sondan bir öncesi de yok sahip
bir öncesi de
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MÜRSEL SÖNMEZ (1963)
Mesudiye-Ordu, 1963. Þiir kitaplarý: Cüzler (1989), Göz Aydýnlýðý (1993), Epitaf
(1995), Tütün Küfesi (2001).
Mürsel Sönmez’in “Mahallede Yangýn Var” (Göz Aydýnlýðý, Denge Yay., Ýst., 1993,
s. 35-36) þiirinde “baba”dan söz edilir.

Mahallede Yangýn Var
Alev bacayý sardý
Ne yapsak nafile
Mahalle ahalisi
Þaþkýn ve çaresiz
Bakýyor evi tepeden yiyen
Ateþin diþlerine
Geldi nihayet itfaiye
Herkesin soluðunu alýp ardýna
Yengi yangýný
Þimdi binanýn gözyaþlarý
Dökülüyor çatýdan
Kuþlar uzaktan bakýyor
Küllere karýþmýþ yuvalarýna
Baba ve anne pürtelaþ
Çocuklar için bir oyun bu
Hangisi doðru
Kendileri saðlamda komþularýn
“cana gelmesin de mala gelsin caným
þükür Tanrýya”
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NECATÝ POLAT (1963)
Elazýð, 27 Haziran 1963.Þiir kitaplarý: Kalender (1984), Ýyilik (1989)
Þair, “Gereksiz Yaþýyoruz Hayat Üstüne” (Kalender, Aylýk Dergi Yay., Ýst., 1984, s.
17) ve “Çocukluðumdan Kalma Kirpi Bir Yüzüm Vardý” (Ýyilik, Yazý Yay., Ýst., 1990,
s. 14) baþlýklý þiirlerinde sýkýntýlý bir “baba”nýn duygularýný yansýtýr.

Çocukluðumdan Kalma Kirli Bir Yüzüm Vard ý
Çocukluðumdan kalma kirli bir yüzüm vardý
ben gezdikçe orda burda kaçýþýrdý bekçiler
kaçýþýrdý kediler, bilginler köþe bucak
çocuklar arkamdan ýslýða vururlardý.
Acýklýydý da dünyâ. Ve ben durur gülerdim
çocuðu ölmüþ analar çýkardý kapýlara
sarýlýp öperlerdi, çimdikleyip geçerdim
bendim kimdi öldüren, bilmezlerdi gülerdim.
Bir kardeþim vardý beyaz, babama duyururdu
haindi, paralýydý, kýzlardý önü ardý
babam mý, deðmez, korkardý, annemeyse acýrdým
çocukluðumdan kalma kirli bir yüzüm vardý.
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ÞABAN ABAK (1963)
Erzurum, 1963. Þiir kitabý: Baðdattan Dönen Þiirler (1990).
Þair Abak, “Çocukluk” (Baðdat’tan Dönen Þiirler, Kýrkambar Yay., 2. Bas., Ýst.,
1999, s.76) þiirinde “baba” konusunu iþlemiþtir.

Çocukluk
Çocukluk, o derin ýrmak çaðrýsý
O masal daðýnda ünleyen gazal
Güz ve hasret yüklü akþam bulutu
Güz ve güneþ yüklü saman kaðnýsý
Babamdan duyduðum o mahzun gazel
Ahengiyle dalgalandýðým harman
Betim benzim ondan buðday sarýsý
Çocukluk, o derin ýrmak çaðrýsý
Uyanýkken rüyâ gördüðüm günler...
Gelir bu kâbustan alýr mý beni
Güz ve güneþ yüklü saman kaðnýsý
Teneke çýkrýðým, tahtadan atým
Dönersem Serçeme tanýr mý beni
Diner mi ruhumun büyük aðrýsý
Çocukluk dediðin, ömrün yarýsý.
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CEVAT AKKANAT (1964)
Balýkesir-Dursunbey, 1964. Þiir kitaplarý: Kara Oyun (1997), Güz Klâsiði (1998), Sen
Bir Sevda Aðacýsýn Türküler Büyütür Yüzün (2000), Tan Tan Traska (2002), Hüzn ü
Aþk (2004).
“3. Güz” (Güz Klâsiði, Beyan Yay., Ýst., 1998, s. 12) ara baþlýklý metinde ‘baba’ya
deðinilmiþtir.

3. Güz
açýk tuttuðum penceremden kuþlar girmedi
mâl ü mülkümü uçurdum tipi bir gecede
talan olsun diye hibe ettiðim saf
külden derme burcumu çoktan unuttum
hatýrlarým
fakat babamdý bütün
iþlemesiz tespih
yâdigar taneleri daðýlan
gözyaþý gibi kaldý
bir katarýn demirleri altýnda
ve baðýrmýþtým o zaman bir çýðlýk
ey nevfel
sevda kýlýcýmý saz ederek ince
felekten çalan sen
çal
tespihim ipi
kazaya dirisiz giren katar
babam
gündüze kaçan karanlýk yaným
leylam dinlesin
dinlesin
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ENÝS AKIN (1964)
Ýstanbul, 9 Eylül 1964. Þiir kitaplarý: Hiç Ama Birini (1989), Öyleyse Ayrýlalým
(1994), Puþt Ahali (2002).
“On Derste Birisi Ölünce Ne Yapmak Gerekir” (Varlýk Dergisi, S. 1157, Þubat 2004)
baþlýklý metninde ölüm baðlantýlý olarak “baba” konusuna yer verir.

On Derste Birisi Ölünce Ne Yapmak Gerekir
1:

ve içerki odaya koþ
yataðýn üstünde zýplamaya baþla
baðýr ki o yok artýk
dünyadaki bütün gözyaþlarýyla beraber gitti

2:

ölüm benim neyimdir
adamýn biri olarak
en sevdiðim ön koltuk minibüs yolcusu
“bir edirnekapý uzatýr mýsýnýz”
matematik bilen biri
o yüzden mi hep üþürdü elleri
3:

dünyaya yenilmenin de vahþi bir tadý var
uygun adam olmanýn ve bir gece ayakta ölmenin

4:

oðluyla vedalaþtýrýlmamýþ bir adam mý ölür
yoksa bir “ulan tonton yanak” efsanesi mi aniden

5:

bu solmuþ çiçeklerin altýnda kimse yaþayamaz
gösteriþli yýrtýlmalar bundan böyle bir beden bol gelsin
cüzdanýnda iki yaprak glayöl taþýyan bir çocuða
”-niye?” -ne niye?

6:

peki hanginiz vidalayacak beni bu dünyaya
bu ölüme bu matematiðe?
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7:

taþa saplý bir kýlýcý kanýrtmak gerekir

8:

ölüm oyunu býraktý
“saklambaç oynayan kaleyemumdiksin”
burnu yerine ölümü karýþtýran bir çocuk
kelime oyunu sandý arkadaþlarý

9:

geri geri zýplayan zaman, bütün bunlarý ezberle
dur durak bil ve hatýrlan,
þiire yol aç:
annem seni istiyordu
sen beni istemiyordun
5imde vardýn da
neden 15imde yoktun
o kadar hýzlý geçmeseydin
belki duyardýn dediðimi
“seni özleyebilir miyim
baba
baba
baba”

10:

ben bugün babamdan öldüm
bunu bana on gün söylemediler
oðlum doðana kadar tuttum aðlamamý
þimdi ne zaman uzanýp oðlumu öpsem
alnýma sakallarý batýyor babamýn
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MUSTAFA AYDOÐAN (1964)
K.Maraþ, 1964. Þiir kitabý: Kendini Aynalarda Çoðaltan Þehir (1997).
“Kurdela” (Kendini Aynalarda Çoðaltan Þehir, Ýz Yay., Ýst., 1997, s. 7-12 ) þiirinde;
ince duygulara sahip bir kýzýn babasýna yönelttiði kýrýlgan sorular duygu dünyamýza
mýzrak gibi iþlemektedir.

Kurdela
kýzým ince ve hafif sesini
gezdiriyor
içeriye boþalan ayýþýðýnda
baba diyor öp beni
öp beni sesimde bir aðrý var
ipin üstünde cambaz bembeyaz
çoðaltýyor annemin yüzündeki geceyi
çocuklarýn gülüþlerine öykünen yaz
baba, neden her þey saðlam ve böylesine yeni
kýzým saatin en ucunda
saçlarýnda mavi bir akýþ
baba diyor, bir melek miyim ben
avuçlarýmda uyuyor tombul dolunay
eteðimde sarý yýldýzlar
baba, bir kelebek miyim ben
ýþýk mýyým, neden aðrýyan bir kalbim var
saksýlar çiçeði boðacak biliyorum
kara kediler emiyor parmak uçlarýmdan
sütçü neden çalýyor kapýmýzý evde ben yoksam
baba, neden herþey tuhaf ve böylesine saðlam
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kýzým, elinde gümüþ bir çay
dudaklarýnda bakýrsý tebessüm
baba diyor, saçlarýma düþen kar
annemi neden üþütüyor
çocuklar ölse ne yapar sokaklar
dökülse elimdeki gümüþ çay
biliyorum yaðmur iþte böyle yaðar
trenler geçiyor düþ tünellerimden
senin göðünde parçalanan nar gibi trenler
koþuyorum çýkmak üzereyim iþte çocukluðumdan
baba, neden her þey dýþýmýzda ve hýzlý bu kadar
kýzým açmýþ topraðýn bütün kapýlarýný
kayýp kurdalesini arýyor prensesin
baba diyor, çek üzerimden
çek ve arala geceyi
bu kadar karanlýða dayanamam ben
orman bütün aðaçlarýný öpüyor tek tek
prensesin kurdalesi bulunmuþ besbelli
açmýþ gördüm kalbimdeki son çiçek
baba, neden her þey güzel ve böylesine görkemli
kýzým bütün ruhunu
yumuþak tenine baðýþlýyor ayýn
geceyi yýkanmýþ güneþe seriyor çocuklar
uçup daðýlýyor ruhuma üflenen nefes
baba diyor ölsem acý çekmem
ayýþýðýna gömer beni melekler
baba, neden her þey içli ve böylesine sevecen
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NAZÝR AKALIN (1964)
Erzurum, 1 Þubat 1964-Ankara, 12 Aralýk 2002. Bir tren kazasý sonucu genç yaþta
aramýzdan ayrýlan Nazir Akalýn, çaðýnýn þairlerine aykýrý bir tutumla, klasik edebiyatýn mazmunlarýný þiirine yerleþtirebilmiþ, böylece sarsýlmaz bir “inþa” ve “ibda”
iþini gerçekleþtirmiþtir. Kendisinden sonra gelecek þairler kadar, çaðýnýn þairleri,
hatta kendisinden öncekiler de onun þiirinden pek çok þey öðrenmek zorundadýr.
Þiir kitaplarý: Gerilla Türküleri (1993), Kanayan Simya (1998).
“Evlerde Benek Benek Kan Lekeleri” (Kanayan Simya, Beyan Yay., Ýst., 1998, s. 100101) ve “Aðýt” (Likâ Dergisi, S. 38, Þubat 2003) onun “baba” temasýna yer verdiði
þiirleridir. “Aðýt” vefatýndan önce, “yazdýðým son þiir” notuyla, bu çalýþma için
tarafýmýza ulaþtýrýlmýþtýr.

Evlerde Benek Benek Kan Lekeleri
1. Babalar ve Çocuklar
Hepsinin bir ayrý yalnýz yaný var
Eski yapýlarýn avlularýnda
Bilekleri kesik kesik babalarýnýn
/kamçýlanmýþ kanlý suratlarý var
kelimeler toplanýyor korkularýna
kanatlanýp uçuyor hayal þatolarýna
kavga kavga boþanýyor avuçlarý yollara
çocuklar aðlýyorlar eski yapýlarýn avlularýnda
elleri pençe pençe hüzün yanaklarý kan
rengini bir cançekiþme yorgunluðundan alan
ebemkuþaðý sýzan kahýr saðnaklarýndan
karanfil ve gül deremiyor çocuklar
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ama duvarlarda serçe yuvalarý yok diye
arayýp bulamamanýn üstünü kapatmýyorlar
ölümü soðuyorlar ellerinde üþüyor ölüm
ülkedeyse daraðacýna çýkýyor tüm yollar
2. Anneler ve Aðýtlar
bir yürek alevinin ellerine düðümleniþi gibi
kýmýldýyor sýkýntýnýn yýkýma boþvermiþliði
anlamý yok yok artýk hiçbir ezginin
gözyaþýyla siliniyor duvarda anneleri portrelerini
umarsýz periþan yutkunmalarý
yeraltýnda duruyorlar çocuklar
topraða hazin düþmesin diye avunmasýz aðýtlar
evlerde benekli kan lekelerini siliyor siliyorlar
bir hüzün yelkenlisi yol alýyor bu ara
kavuþturmak’çin onlarý o eski ormanlara
ve gömleklerini keklik kanlarýna banan
içlemli rüzigâra

Aðýt
asýrlar geçiyor nazarýmdan dalgalý
saçlarýný göðsüme vura vura babamýn
cürmümün bahçesinde gülleri incitmekten
tanýnmaz oldu ana tüm parmaklarým
böyle bir suç affolmaz
düþüme girdi yine ölü resmi babamýn
yuvasýnda uyumayan tatlý dilli biri var
alýkonulmuþ bir lânete çaðrýsýyla isyanýn
zehirlendiðim gamýn sularýnda
bin can verip bir can alýyorum
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çünkü benden baþlýyor hüzne çaðrý buyruðu
atlýlar boðazlanýyor huzurumda atlýlar
düþüme giriyor âh ölü resmi babamýn
topraða uyku saçan bir küheylân gibiyim
bir hýrçýn gece gibi inliyorum içimde
ne olur baþýmý kes bir kez daha öleyim
ey canevime giren yel
yeryüzüne tutulan ölümlerin sesiyim
ya da babamýn apaçýk gözlerinin
düþlerime girmez olsun ölü resmi babamýn
iniltimden alevlenen kadýnlarýn kanlarýndan geçeyim
ne olur baþýmý kes
az birazcýk büyüsünü öpeyim
suçumu affetmeyen babamýn gözlerinin
suçum ne ki
gözkapaðý gibiyim
ölü insan resimlerinin
ruhumun gurbeti kanlý meydanlar gibi
urganlarým kementlerim boynumda
haydi yavrum hayalimi kurþunla
kurþunla da bu yürek ikliminden
benden sana gidelim
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HÜSEYÝN AKIN (1965)
Türkeli-Sinop, 8 Þubat 1965. Sevmek Karanfil ve Kiraz (1997), Ay Tanýðým Olsun
(1998), Çöl Vaazlarý (2001), Kumaþtan Çalan Terzi (2003).
“Beyaz Haber” (Ay Tanýðým Olsun, Beyan Yay., FÝst., 1998, s. 49), “Avuçlarým Büyür
de Büyür” (Age., s. 51-52) þiirlerinde “baba” ifadesine yer verir.

Beyaz Haber
Ýmer’e
Bu sabah erkenden bir beyaz haber
Kapýmýzý çaldý
Evimiz öyle sýcak
Babamýn gülüþü pencerede
Dondu kaldý...
Uzak kuþlar göçtü þarkýlardan
Sessizlik yoksul ve yabancý
Gerip çadýrýný gökyüzü
Örttü bir beyaz þalla
Biriken utancý...
Matem desem deðil
Üstünde ne çok beyaz var
Þölen desem
Bir evde mutluluk
Bir evde yas var...
Sordum anneme
Benim neyim olur kar?
Böyle kaç gecedir penceremi týklar
Çýrpýnan bir yürektir dedi annem
Ellerine alsýn diye çocuklar.

260 |

BABA BU KÝTAP SANA

CENGÝZ COÞKUN (1966)
Osmaniye, 1966. Þiir kitaplarý: Suyun Kýrýlma Sesi (2002).
Cengiz Coþkun’un “baba” þiirleri: “Beyaz” (Suyun Kýrýlma Sesi, Kýrkikindi Kitaplarý,
Adana, 2002, s. 10-11)., “Kuzeysiz Pusula” (Age., s. 16-17) “Þarapnel Uykusu”
(Age., s. 34.), “Uyku” (Age., s. 35), “Koku” (Age., s. 45), “Pýhtý” (Age., s. 63)
“Müntehir Babalarýn Çocuklarý Ýçin Ýlk Þiir” (Likâ Dergisi, S. 41, Aðustos 2003).

Koku
Babamýn elleri var ne çok sanat aðýrlar
Ekmekle katýðý barýþtýrma sanatý
Evle sokaðý
Güneþle ayý buluþturma sanatý
Tohumla tarlayý
Bense bellenmez dersteyim servendam afyongülü
Gece gündüz ezberdeyim aklým kör yüreðim kor
Bu derdin merhemi var devasý yok diyorlar
Tere aþk karýþtýrýp merhem olma sanatý
Þimdi mi inmedeyim
Her sanat alýþveriþ et ve ateþ yordamý
Bir yazgýyý yontarak bir sözü unutarak
Gül narý kucaðýnda uyutur avutarak
Ateþi ateþ ile serinletme sanatý
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Müntehir Babalarýn Çocuklarý Ýçin Ýlk Þiir
Baban kendi saçlarýný okþamaya gitti oðlum
Kendi aynasýna bakmaya
Bu yükün taþýnabilir olduðunu kimse söylemedi ona
Cepleri misket dolu eve geldiðinde
Kalmamýþtý misket oynayacak kimse
Fýrýndan yeni çýkmýþ sýcacýk somun gibi
Baban sana ellerini býraktý
Annen daha sevecen þimdi
Kelimeleri daha iþlek
Yaðmurlarý erken
Her gece dilinde Narkisus masalý
Ýntihar bulaþýcý deðil oðlum
Uyumadan
Babanýn ellerini býrakma
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ESRA ZEYNEP (1966)
Ankara, 1966. Þiir kitabý: Yaþanmýþtýr (1993).
Esra Zeynep’in þu þiirlerinde “baba” önemli bir unsur olarak yer almýþtýr: “Maþa”
(Yaþanmýþtýr, Broy Yay., Ýst., 1993, s. 26), “Tavþan Kaç” Age.,s. 28-29), “Adressiz
Mektup” (Age., s. 30), “Belediyeden Bir Tabut” (Age., s. 31), “Kýz” (Age.,s. 49)
“Akþam Babasý Gelsin” (Age.,s. 50), “Ben Bu Gezegenin Çocuðu Deðilim” (Age.,s.
55), “Ben Sana Âþýktým” (Age.,s. 80 ), “Can Suyu” (Age., s. 81-85), “On Yüzbin
Kere Öldüðüm Ölümler” (Age., s. 106-108).

Maþa
“Babasýnýn maþayla......”
Okumayý söker sökmez
bildir hangi yetimhanedesin
sana ne yaparým bilmem
kalacak yerim
bir varmýþ bir yokmuþ
uzatýn derin saçlarýmý
ben gelir tararým
tokalar da alýrým arada
üstü uður böcekli
bebeðin hazýr
baþý senin baþýn kadar
adýný ne koyacaksýn
bak el sýkýþtýk söz verdi
uykularýndan kovalayacak babam
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KEMAL SAYAR (1966)
Ordu, 1966. Þiir kitaplarý: Hýzýr ile Roza (1992), Ýki Güneþ Arasýnda (1995).
Þair, “Babanýn Ýç Geçiriþi” (Dergâh Dergisi, S. 128, Ekim 2000) þiiriyle çalýþmamýzda yer
aldý.

Babanýn Ýç Geçiriþi
Ah, gözümün nuru gittin ve geldin
Sen gittin denizler çekildi
Geldin ve ýrmaklarýn suyu çoðaldý
Dedim ki bir baba bu kadar seviyorsa oðlunu
Kimbilir Allah
Ne kadar çok seviyordur kulunu.
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MEVLÂNA ÝDRÝS (1966)
K.Maraþ, 1966. Þiir kitabý: Kuþ Renkli Çocukluðum (1990).
Mevlâna Ýdris, “Kuþ Renkli Çocukluðum” (Kuþ Renkli Çocukluðum, Beyan Yay., Ýst.,
1990, s. 10) isimli þiiriyle çalýþmamýzda yerini aldý.

Kuþ Renkli Çocukluðum
Dinle Gambito söyleyeceklerim var
Kalmadý artýk
Daðlara yaslandýðýmýz akþamlar
Babamýzýn dönmesini beklerken
Ýþaretlediðimiz zamanlar
Kalmadý kalmadý
Pencereden bizi gözetleyen aðaçlar
Þimdi saklanmýþtýr bütün kapýlar Gambito
Üþüyoruz kimseler aldýrmýyor
Ellerimiz sevgili ellerimiz
Onlar bile yabancý
Hey Gambito biz kimiz
Seni alýp giden
Beni alýp giden
Kim böyle her akþam
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ÞAHÝN TAÞ (1966)
Gaziantep, 1966. Þiirlerini Gülle Betik (1994) ve Kün (1999), Aný Döken Bahçe
(2004) adlý kitaplarýnda bir araya getirdi.
Þair, “Ýpini Koparan” (Kün, Beyan Yay., Ýst., 1999, s. 51) ve “Albümümde
Soluyanlar” (Ay Vakti Dergisi, S. 37-38, Ekim-Kasým 2003; Aný Döken Bahçe,
Dolunay Yay., K. Maraþ, 2004, s. 23-24) baþlýklý þiirlerinde “baba”sýna yer verir.

Albümümde Soluyanlar
zübeyir kýzlara abiydi
delikandý
boðdu onu piton hayat ve kemeri
yüreðim yandý
deðilsek de ayný karýndan
ayný çamurdandýk
göð ekindi mehmet ince
fidandý
babam
“gökte o, yerde para!” derdi çekti
ciðerlerine duman duman kanseri
müslüman þamandý!
kasýrlarda oturasý hasan abi
hep “gül” derdi
asfaltta ezildi gül desteleri
candandý
nazir
“alýnmasý gereken bütün kitaplarý aldým!”
demiþti
tren raylarýna ömrünü serdi
kar ile borandý Erzurum
rüzgârlý þato yine virandý!
onlar gitti biz kaldýk
bu yaþamak suçuyla
her þey ona dönerdi
her þey ondandý!
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DERYA ÇOLPAN (1967)
Aydýn, 1967. Þiir kitabý: Ses Sözden Eksilince (1997).
Þairin, “Bir Susuzluk Denemesi” (Akatalpa Dergisi, S. 40, Nisan 2003) baþlýklý metninde “baba” önemli bir unsurdur.

Bir Susuzluk Denemesi
bu toprak babamýndý eskiden
ama bugün temmuz.
topraktan gelmiþ insanlar bakýyor uzaktan
oysa biz nereden gelmiþ meçhul
nereye yürüyoruz su gibi bir söz dilimizde,
topraða yakýn duruyoruz buzdan ayaklarýmýzla.
çünkü babam her cuma
temiz gömlek ve külotla
insan bakmaya koþardý
müslüman sergisine.
temmuz da cuma da
sürekli bahane.
annem cumalarý çamaþýr yýkamazdý.
hep o yerlerin
ziyaretçi kayýtlarýnda vardýr adým
kaç torba toprak taþýmýþým babama
kahverengi rafyalý hediye paketlerinde
ve alýndý belgelerini tutarým hâlâ
cemaat þahittir
okumasý olmayan annem de.
(o yýllarda
rakýyý susuz içerdi babam
sövdü mü sözleri
topraktan ayrýlsýn diye.)
ama bugün temmuz.
yalnýz kadýnlar bakýyor uzaktan;
yakýþýklýydý babam
iki dirhem
çekirdeði toprak aldý.
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ÝDRÝS ÖZYOL (1967)
Zonguldak, 1967.
Þair Özyol, “Kedi Merdiveni” (Þiir Ülkesi Dergisi, S. 19, Ocak 2004) adlý þiirinde “baba”ya
yer verir.

Kedi Merdiveni
Babam benden sonra doðmuþ olmalý
Bu sizden sakladýðým bir kara parçasý
Suya bakýyorum kýrk yýl suyun alfabesine
Balýk yumurtasýnda içimden çýkarttýklarým
Çektik fünyesini aðacýn patladý nar
Bir kedi dokuz anadan doðar
Kendi gövdemi mi kayaya aþladým
Dallarým baþka aðacýn yapraklarýnda
Beyaz saçlarýmýn altýnda siyah geçmiþ
Tenimi ürkütüyor daha fazla yaþamak
Kedilerde yer deðiþtiriyor geceyle siyah
Gizleniyor bir koku çicçeðin diþlerinden
Bir adam iki dinazor kemiði üç bilet
Daðlarýn karnýnda dünyanýn ybebeði
Damarlarýný bana ekiyor mermer
Geçiyor gövdeme yüzeylerin kaný
Elmada elektrik kedide merdiven
Dostlarým kamçý izi sýrtýmda
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ÝRFAN YILDIZ (1967)
Ordu-Ünye, 1967. Þiir kitaplarý: Rüzgârýn Fili Yakýnýmdýr (1991), Çiçek Tozu Günleri
(1996).
Þair, “Bir At Daha Olarak Dünyada” (Çiçek Tozu Günleri, Göçebe Þiir Yay., Ýst.,
1996, s. 18) ve “Babamýn Yüzündeki Cümleler” (Uzak Þiir Seçkisi, S. 37-44, Aralýk
2003) baþlýklý metinlerinde “baba” temasýna yönelir.

Babamýn Yüzündeki Cümleler
babamýn yüzünü yakan ateþ
beni her gün yakýyor
babam, savurup atýnca elindeki
kýþlýk kaygýlarý, meðer
hayatým içim üç-beþ harf atýyor
du, tasa ve þenlik avlusuna
herkese kendi ateþinde kavrulsun
diye bir dilek ya da ilenç
var ki yeryüzünün gizeminde
her ýrmak kendi acýsýnýn
kývrýmlarýnda aðlýyor
babadan bir balta kelime
babadan bir týrpan kelime
babadan bir býçak kelime
geliyor hep elime
her kütüðün yarýlýþýnda
bir cümle geliyor yüzüme
her odunun kopuþunda
bir hece; bir hayat
geliyor elime
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baba dediðin, kendince bir sýr
ve baba dediðin, kendince
bazý eylemler taþýr içinde
baba dediðin, bir kadim sözdür kendince
çocuk, bir sayfa
bir nokta
bir yýldýz adayý
bir dal, aðaçtan
baba dediðin kelime
bir kor olarak gelir elime
bir kuðu dolanýr dilime
her köz söner, bir harf olarak
doluþur elime
baba dediðin her þafak vakti
uyumaz sevinç ve kederinden
baba dediðin, öyle bir anýt ki
dedim ki
bir su içseydim elinden
bir pýnar dolusu
ýþýtsam-dý içimdeki kelimeyi
düþündüm:
hep çocuklar su verir babasýna
babalar hep eksik kalýr o suyla
ama: baba-çocuk, bir kelam olur
o çeþmeyle
babamýn yüzündeki ateþ
beni her gün yakýyor
babamýn çýktýðý kapý
içimde boþluk olarak duruyor
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BEJAN MATUR (1968)
K.Maraþ, 1968. Rüzgar Dolu Konaklar (1996), Tanrý Görmesin Harflerimi (1999),
Ayýn Büyüttüðü Oðullar (2002).
Matur’un, “Issýz Tepeler” (Ayýn Büyüttüðü Oðullar, Metis Yay., Ýst., 2002, s. 13),
“Babanýn Ölümü ve Bekletilmesi” (Age., s. 21) ve “Baba Ocaðýna Dönen” (Age., s.
22) baþlýklý þiirlerinde “baba” konusu iþlenmiþtir.

Babanýn Ölümü ve Bekletilmesi
Babanýn cesedi en son gömülür.
Bir gün ve geceyi yuvasýnda geçirmeli. Ve anlatmalý.
Oðullar ve kýzlar kâbus görecek. Görmeli.

Baba Ocaðýna Dönen
Baba ocaðýna dönen karanlýða dönecek.
Sadece orada büyük olan kan.
Ev içlerinde...
Her þey hatýrlanacak.
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MUSTAFA MUHARREM (1968)
Ýstanbul, 1968. Þiir kitaplarý: Ýsa’dan Önce Gül (1999), Öç Terimleri (2002).
Þair, “Garez” (Öç Terimleri, Sýr Yay., Ýst., 2002, s. 9-11) baþlýklý metninde “baba”ya yer
verir.

Garez
kuþlar gitti
yaðmursu duruþ alametleriyle diþi bir org
týyneti edindi þehir
ve hiçbir kuþku bilmez öpüþmek nedir
nasýl bir dudaksýzlýk þavký bu
sözcüklerin zangocu
incir için yedek peri
ýskartaya çýkmýþ bir ýsýrýk elma için
hançer bahaneleri pazenin ve tülbendin
kuþlar gitti
ödlek vaadler vadisinde
bisiklete biniyor ümmi gece
bir babanýn alný kýrýþ kýrýþ
bir anne
saçlarýn ilmine yuvalanarak
sunuyor sur ihtimalleri heybesini geyiklere
bir kýzdaki kar iniyor meleksiz
sönüyor bir çýra
künyelerin fesadýna kanarak
kuþlar gitti
her aðaç
uzak gündüzler iblisi anarak
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esnemesinden müzevir mevsimler silkeleyen bir kadýn
sayýlýr
kuþlar gitti
artýk alnýmýz yetim þarkýlara pusat kalýr
bir us kýpkýzýl kapanarak
üzümler öder mahþerler alýr
kuþlar gitti
delinmeden saf aðrýlar sepeti seher
tekme gibi vurmalý yabanlýðý çisentiye
çarþýlarý yakmalý
elimizin batýk kalyonlara kardeþ
menekþe vezniyle
bir manolya koparýp bir þairi öldürmeli
gülsek bile perçemi softa ilgisizlikler
sarýþýn bizans dengeleri
ve ayin
aðustos mýzmýz
yemin dilber
kuþlar gitti
kaç deniz varsa
çocuk baþlarýna dair hýrçýn menkýbe
kaç kemaný yalamaktan oluyorsa
gökteki pütürlerin oynadýðý ganyan
orda namlulara sevgilim aç kediler sürmeli
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MUSTAFA PINARBAÞI (1968)
K.Maraþ, 1968. Þiir kitaplarý: Orada Çiçeksin Sen (1992), Akþam Ýner Yaðmura
Tutunarak. (1997).
Þairin “Baba” ile ilgili þiirleri arasýnda þunlar yer alýr: “*” [baþlýksýz, ithaf] (Orada
Çiçeksin Sen, Dolunay Yay., K. Maraþ, 1992, s. 7), “Bulut Sehpâlar” (Age., s. 1517), “Birden Büyümek” (Age., s. 58).

Bulut Sehpâlar
I
senin dedenin elinden tutan gökyüzü
boþalan denizleri dolduruyor biz uyurken
resim defterini açsana çocuk
dedemizin elinden tutmuþ gökyüzü
sokaklarý polis kayýtlarýndan tanýyoruz
tuhaf üslûplu sevdâlarla harfiyyen yanýyoruz
taksimetreli arabalar devriliyor ceplerimizde
baba’cýðýna tutunsana çocuk
sokaklarý binalardan aþaðý býrakýyoruz
II
alnýmýn çizgilerini
bir dozer geniþletiyor vakitli vakitsiz
durmadan
görüyoruz
bu daktilonun tuþlarýna basarak geldiðini
bir buluttan sehpâlarý
odama sen mi yerleþtin anne
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dünyalarýmýz ne kadar ayrý
artýk
çay yapraklarýndan parmaklarýmýz bile yok
hadi
ýrmaklarý bekletme anne
III
sigarasýzlýktan
daha kötü þeyler de vardý dünyada
baba’cýðým
demiri neden öðüttün
sen efkârýndan büyüktün
baba’cýðým
rüyama inciler döktün
IV
ve postadan
telefondan önce de haberleþirdik
sen belirlerken kimliðini babasýz çocuklarýn
gecene girerdim gizlice
ay kitabýndan bir güzel cümle olarak
sonra
uçaðý icâd ettiler kanatsýz kaldýðým gün
biz
en geniþ kýrmýzýlarla aðladýk
sevdik en ince kýrmýzýlarla
o kýrmýzýlar
o gençliðimiz kadar zor kýrmýzýlar
bittiler þimdi
yavaþça bittiler
son kýrmýzýyý bir devenin kuyruðuna baðladýk
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V
çocukluðumda kuruttuðum bir güneþ vardý
senin için sakladýðým
ve defterini süslemen için
çocukluðumda kuruttuðum bir güneþ
aç pencereni tâlihsizim
boþuyorum güneþi geçimsizlikten
VI
okul çaðýnda çocuklar esmerdirler
portakallara gizlenirler
mandalin yerler
muz yerler
okul çaðýnda çocuklar esmerdirler
ve birden beyazlaþýyorlar
dünya birden
yavru’cuðum anlamýyorsun
onlarýn cehâleti sevmediklerinden
VII
bir harf öðrenmeye zaman kalsa da
daðlar ferhat’tan da ötedir
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ALÝ AYÇÝL (1969)
Erzincan, 1969. Þiir kitabý: Arasta’nýn Son Çýraðý (2000).
“Gülistan” (Dergâh Dergisi, Mayýs 1999, 111.Sayý) baþlýklý þiirinde “baba”ya atýfta
bulunulmuþtur.

Gülistan
Yeninde çakmak taþý saklý diye babamý
boðazda müfrezeler indirmiþler atýndan
berrak yüzüm biraz çil, paçalarým ispanyol
kayýbýn oðluyum ben yeni moda bir hayta
filitreli ne gezer bir dülgerin kýzýnda
gülistan o zamanlar tütüne sarýlýrdý
ýsýrganýn deðdiði yerleri kaþýndýkça
yarýsý kenger sakýz yarýsý duman dolu
dar aðzýndan kocaman küfürler savururdu
savururdu beni aþk ince kýyýlmýþ Muþ’u
derin derin çekerdim altta kalýr yaným yok
varsýn caný sýkýlmýþ dilin çilingirleri
adýmý döndürsünler olmadýk kapýlarda
anamý tenhalýða çekip soradursunlar
bulduðu neyin nesi þu kara kuru kýzda
yeterki nazlanmadan giriversin gülistan
çaðlalar ýsýrdýðým salkým saçak bostana...
Ali daima gençtir hayat bunu unutma
açtým sandýðn yara kurtta serçe saçmasý
ne o bostan tarumar ne bekleyen yoruldu
gidenin duvaðýný sözdü diye baþkasý.
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MUSTAFA OÐUZ (1969)
Mersin-Erdemli, 1969. Þiir kitabý: Þehrin Hakimi (1992).
Þair, “Baba” baþlýklý þiiri (Yitik Düþler Dergisi, S. 32, Haziran 2003) ile çalýþmamýzda yer
almaktadýr.

Baba
Hayat
Uzun bir çýðlýk oluyor bazý zamanlar
Bana yeni kelimeler getir baba
Aþk olsun baþtan baþa
Kirlenmemiþ bir demet söz
Hayat
Karanlýðýn içine beyazlar yerleþtiriyor
Bana ötelerden renkler getir
Beyaz olsun baþtan baþa
Hiç lekelenmemiþ bir demet nur
Zaman
Bizi ansýzýn yakalayýp yýpratýyor
Yüreðime bir yorgunluk gelip oturuyor
Ve aþk
Yorgun ikindilere sýðýnýyor
Bir demet sabah ýþýðý getir baba
Þebnem olsun yeni baþtan dünya
Yol
Hep yokuþ oluyor yoruluyorum
Zaman düþüþte ben düþüþteyim
Bir demet kelam getir baba
Allah olsun baþtan baþa
Ruhumu arýndýrayým
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FATMA ÞENGÝL SÜZER (1970)
Eskiþehir, 1970. Þiir kitabý: Su Siyah (1997).
Þair, “Hecin” (Su Siyah, A Sanat Yay., Ýst., 1997, s. 20-22) þiirinde babasýný anar.

Hecin
C. Zarifoðlu’na...
Bir vadi aç.. Yüreðimin zarý titreþiyor
çok katlý sokak baþlarýnda yaprak yýðýnlarý gibi
ya da düþen
mercimek büyüklüðü kavgasýyla durmadan düþen
bir kuþ gibi
Yürüyen sükût kadar
adým baþý soran bakýþ
ve fýrlayan aðaç kadar savurmalýyým ben’imi
Ve makamý bildir ötelerle
makamý ve ritmi
I.
Penceremin önünden bir ingiliz geçiyor kucaðýnda
ucuz
bir paraya satýlan çocukluðum benim eskimeyen
bebeklerim
Penceremin önüne bir nazar yapýþýyor
Neyine vursun senin kaybolmaya çalýþan bir köle gibi
sözlerim
rüzgârsýz kýpýrdayan narin bir yaprak gibi
Masamdan nasýl çýksýn bu yayýlmasýz ýþýk
ve nasýl kamaþtýrabilsin gözlerini
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Acýyan adamlar geçiyor penceremin önünden
Kapaðý açýlmamýþ kremlerden kadýnlar
Ve kayýp sonunda iþte en sonunda görünmez oluyor
bu
yükselen siz. Iþýyan libasýnýzla
Sabah deðil ve sis deðil ve deniz deðil oysa.
a.
Dev bir kelebek kanadýný deþerek çýkýyor yengeç
bir kumsalýn büyüsünden
Göðsü daraltan basýnç
deriyi týrmalayan söz
ve ot eðimlerinden
Þimdi kim sever beni
Bilmediniz efendim
Bilemezsiniz ki
Öldü kalbim
Annem gitti
Bir yarýktan geçti babam
Ýri
ve kavrulmuþ elleri gibi
Binlerce kelebek kanadý binlerce yengeç
Annesiz büyüyememiþ çocuklardan gibiyim
Çok büyük bir kumsalda kaybolmuþ gibi
Bilmediniz efendim
Bilemezsiniz ki
Öldü kalbim
Develerle tabutlar uzaklaþýyor ve develerle tabutlar
Yüreðimde durmadan kum tepeleri
Annemin ve babamýn hecinleri
Þimdi kim sever beni
Þimdi kim sever beni
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ÝBRAHÝM TENEKECÝ (1970)
Kastamonu, 1 Eylül 1970. Þiir kitaplarý: Üç Köpük (1997), Peltek Vaiz (1988),
Güzellik Uykusu (2000), Giderken Söylenmiþtir (2004).
“Baba” temasý, “Uzak Ýhtimaller Sultaný Baba” (Güzellik Uykusu, Þule Yay., Ýst.,
2000, s. 23-24) ve “Barýþ Görüþmeleri” (Merdiven dergisi, S. 22, Ekim 2000) isimli
þiirlerinde ele alýnýr.

Uzak Ýhtimaller Sultaný Baba
uzak ihtimaller sultaný baba
dilinin tozunu al, bu da ancak bir’dostla
mümkün olur diyorsun.
ne ki bir ölüm kaldý kafa dengi benimle
ve öyle hafif ki elim
korkmaz oldu tersinden
bir yetim bile.
uzak ihtimaller sultaný baba
daðlar bile kan kusuyor, ufak iþ benimkisi
üzülmen yersiz yurtsuz, halbuki
sevinmen gerekiyor sözüm O’na
hatýrla istersen bir ismail’i
Ýsmail ki
gözlerimizin aka aka içine
neyse...

281 |

BABA BU KÝTAP SANA

M. HANÝFÝ ÝSPÝRLÝ (1970)
Erzurum, 1970. Þiir kitabý: Bir Bardak Suda Kurulan Hayal (1997).
“Oðul Denemeleri-2” (Bir Bardak Suda Kurulan Hayal, Kýraðý Yay., Konya, tarihsiz,
s.-28-31) baþlýklý þiirinde “baba” temasýna yer verilmiþtir.

Oðul Denemeleri-2
deneme bunlarý da
geç kýrmýzý ýþýkta
þaþýr yolunu bir metropolde
aç haritaný
iþte o bulvar cennete gider
bu bulvar arafa
öbürünü sen bul
bu korkunç küreselde
ki bütün bulvarlar açýlmýþ oraya
seccadenin
ve alnýnýn
ve kalbinin
temiz olduðu kadar
yöneleceksin haritaný okumaya
biz hepimiz oðul
babalarýnýn oðullarý vurulmuþ
oðullarýz
bu yüzden iþte aþamadýk
oðullarýný vuracak babalarý
onlarý kabullenecek analarý
kar yaðýyor göklerimize
kan tutuyor ellerim
lambalar sokaklarý terk ediyor
lambalarý karlar aydýnlatýyor
ülkem karanlýða gömülüyor
olmuyor oðul
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karlar bile ýþýðýný çekiyor sokaklardan
uzun þehirli geceler kanlýða boðuluyor
ellerinden tutuyorum karanlýðýn
lambalarýn
seni alýyorum araya
karý ve ülkemi alýyorum
bir hançer barýdýr tutturuyorum
hançerler bir inip bir kalkýyor
sýraya giriyor gizli servisler
parmak izi sürüyor karda katiller
hançerlenmiþ barlarý da alýyorum araya
kalanlara ülkemi arattýrýyorum
lamba izleri veriyor bizi ele
baþlýyor üç tarafýmdan
bir soru/yorum
gecenin katillerine
analarýmýzýn dualarý oðul
terk ediyor dualar bizi
dualarýmýz taþýyor bizi taþýnacaða
göklerin dilini çözüyorum
sana öðretiyorum oðul
kar kristallerinin
dualý göklerin dudaðý nasýl öpülür
öðretiyorum oðul
hallaç gibi atýlmaya bekleyen yer
yer ve þehir
karanlýk kalpaðýný çýkarýp aydýnlatýyor
lambalarý
geceyi
oðulu
beni dinle
beni dinle ey oðul
parmak hesabý yaptýran oðul
beni
kendinizi temizle
dualarla temizle
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MUSTAFA KELOÐLU (1970)
Balýkesir, 1970.
“Babam” baþlýklý þiiriyle, sýcak bir baba-oðul iliþkisini dikkatlere sunar.

Babam
‘babama’
babam sabahlarý seher yeliyle mesh ederdi yüreðini
tarhana çorbasýna kaþýk sallar
nasýrlý elleriyle
tutardý çakmak tarlanýn yolunu
dudaklarýnda hep ayný türkü
‘divane aþýk gibi dolaþýrým yollarda
kýz senin sebebine kaldým istanbul’larda’
oysa istanbul onun için
uzaklardaki oðula hasret býrakan bir koca þehir
hiç gitmemiþ
hiç görmemiþ
oðlunun diline dolanan
sokaklarýnda hiç yürümemiþ
yorgun yüreði her teklediðinde
usulca kývrýlýr bir köþeye
oðlunu özlermiþ
dilindeki duaya
mutlaka uzaklardaki oðlunu da eklermiþ
içinde düðümlenen hasreti
yastýk yapýp baþýna
derin uykulara dalarmýþ babam
‘oðul! ey yüreði deliþmen sevdalara tutkun oðul’
diye sayýkladýðýný söyler annem her akþam
babam!
ey yüreði uçsuz bucaksýz kýrlara teþne
koca adam!
bilir misin oðlun da özler seni
sayýklar senin ismini
her gece uykuyu kovalarken
ýssýz odalarýnda bu þehrin
yüreðine sýmsýcak ellerini düþürür
durmadan.
içinde hasretini büyütür.
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MEHMET AYCI (1971)
Adana-Saimbeyli, 3 Mayýs 1971. Þiir kitaplarý: Size Selam Getirdim (1992), Sel
(1992), Ýkinci Yürek (1993), Mor Kitap (1997), Aþk Bir Deniz Rüyasý (1999).
Þair, “Çoðalan” (Mor Kitap, Kýraðý Yay., Konya, 1997, s. 47-50) þiirinde “baba”
temasýna yer verir.

Çoðalan
-babama ve amcamainsan bir yorgunluktur sevgili babacýðým
bunu sen söylemedin, kimseler söylemedi
bir sabah
baþucumda kitaplar masamda þiirlerim
gönlümde genç sevdalarýn haylaz kýzgýnlýklarý
eldivenlerim içinde kýmýldayan güllerle
ben yazdým hayatýmýn saðýr duvarlarýna
ben yazdým,
dikenli, uzun yollardan dolaþtýrdým sözleri
binlerce dudak deðmiþ týlsýmlý kelimeler
kül etti giysilerimi avucumdan daðýldý
sonra bir bahar geçti küflü kaldýrýmlardan
sâhi, bir bahar mýydý o yaðýz ergenliðim
kiralýk pencerelerden gökyüzüne baktýðým
içime konan serçeler, kitaplardaki efsun
balkonumuza uzanan dal, sahi bir bahar mýydý?
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annem
sütten bir ikon gibi hayat duvarlarýmda
oðluna uzun bir aðýt olduðunu söylüyor.
mânasýz buluyorum bütün ayinlerimi
gözlerimi afyon gibi içime çekiyorum
rahibeler görüyorum meryem güzelliðinde
aðýr taþ merdivenlerde baharý gözlüyorlar
bir kapý aralanýyor badem çiçeklerinden
küçük bir tufan alýyor çiçekleri, baharý
annem bir rüya oluyor benimle konuþuyor
bir ressam anlamayacak benim bildiklerimi
çünkü ben
gölgeleriyle oynayan büyümüþ bir çocuðum
renklere kan veren damar benden alýndý çünkü
gözlerime ‘çerçeveli’ bir gözlük geçirildi
körelmiþ bir hançerle kestim duygularýmý
yemiþ çaldým bahçelerden açlýðýmý bastýrýnca
ürkütüp yalnýzlýðýmý ‘zeytin gözlü yâr’ çaldým.
bir irem hýrsýzýyým
sâbýk bir müntehirim sevgili babacýðým
annemin bir meryem gibi sükunla emzirmesi
senin siyah saçlarýmda defineler araman
gün geçtikçe aðýrlaþan yorgunluðum içindi!
aradým mevsimleri baharý bulamadým
-insan bir yorgunluktur sevgili babacýðýmbunu sen söylemedin
ben yazdým duvarlarýma külden avuçlarýmla
kapandým yazýlara
ellerimi aradým
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MUSTAFA BAKÝ EFE (1972)
Bursa, 1972. Þiir kitabý: Kuþ Defteri (1996).
“Baba” temasýna “Ceplerim” (Kuþ Defteri, Uludað Yay., Bursa, 1996, s. 18) ve
“Adýmý Unuttum” (Age, s. 55) adlý þiirlerde yer verilmiþtir.

Ceplerim
Ceplerimde ne var
Dünyacýklarým
Ceplerimde
Ellerim
Ellerimin içi
Ýçimin sevgilisi var
Yalnýzca ben varým ceplerimde
Cüzdaným yok
Ceplerim çok olsun babacýðým
Ben yalnýz
Çocukluðumun ceplerinde kaybolacaðým
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HÜSEYÝN KAYA (1975)
Sivas, 1975.
Hüseyin Kaya’nýn “Geçerken” (Yitik Düþler Dergisi, S. 3 Ocak 2000), “Elem Çiçeði”
(Yitik Düþler Dergisi, S. 15, Ocak 2002), “Babalar ve Oðullar” (Sühan Dergisi, S. 2,
Haziran-Temmuz 2003) baþlýklý þiirlerinde “baba” konusuna atýflar yapýlýr.

Geçerken
sen baba
sen bilirsin bu öykünün sonunu
iþte bu
son yýldýzým göðümde bana kalan
ve en sadýk havarim
kapýmdaki akasya
sen baba
sen bilirsin bu öykünün sonunu
hangi ýrmak tükendi hangi çölde bilirsin
hangi çölde unuttum
bu
kavruk yüreðimi
hangi göðün altýnda yitirdim kaybolaný
sen baba
sen bilirsin
bana ne yaþamak de
ne de denizi anlat
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hiçbir yerinde böyle
böylece bu hayatýn
hiçbir yerinde aþkýn
her yerinde acýnýn
ben burda
kaldým baba
ben
böyle yaþýyorum
yaþadýðýmý
böyle
ben böyle geçiyorum geçtiðim ateþlerden

Elem Çiçeði
“sen beni
kime býrakýyorsun.”
bir kez oðlum deseydin olmazdý acýlarým
kýncýtmazdým daðýmda yeþeren baharlarý
baba
sevgili babam ben böyle yitiyorum
bir kez karanlýðýma doðmadan bakýþlarýn
mýzraðýnýn ucunu çevirme yüreðimden
çevirme dönem geri gidecek nerem kaldý
ne yanmayan bir gemim
ne tayfam
ne havarim
bir kez oðlum de bana
baba denizden geldim
hiç dinmiyor fýrtýna
hiç dinmiyor ki baba
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þahidim ol rüzgara nasýl saldým gideni
yaralý ve yamalý yüzümün þahidi ol
çöldeyim
hüseyinim
ahým ulaþmaz sana
þahidi ol dilimi lerzan eyleyen ismin
bu yoksul ömrümün elem çiçeði
þimdi yalnýz sensin
ve sensizliðin

Babalar ve Oðullar
babalýk dediðin bir dinmez sýzý
bir bitmeyen umut, açmaz tomurcuk
karanlýk ömrümde hüznün yýldýzý
yüzüne bakarken yittiðim çocuk
babalýk dediðin bir dinmez sýzý
anladým anladým anladým seni
hangi aþkýn bana baðladýðýný
sebepsiz alnýmdan öpüp de beni
neden sessiz sessiz aðladýðýný
anladým anladým anladým baba
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NÝLAY ÖZER (1976)
Ýstanbul, 6 Mart 1976. Þiir kitabý: Zamana Daðýlan Nar (1999).
Nilay Özer, “Babam Ýçin Bir Sonsuz” (Edebiyat ve Eleþtiri Dergisi, S. 59, Ocak-Þubat
2002) baþlýklý aþaðýdaki uzun þiir ile “baba” þairleri arasýnda yer aldý.

Babam Ýçin Bir Sonsuz
daha çok sever miydim uçmasýný bilseydin
babamsýn ah keklik burcu bir talan!
ekinler sararýrken doðdun mühim bilgidir
on kardeþin küçüðü ölüleri saymazsam
yýkandýn tuzlandýn kundaklandýn sýkýca
orak sýcaklarýnda bir pembe oðlan
evlerin önünde küçük bir hayat
kýmýl kýmýl dipdiri çiltenler karýncalar
ve toprak dediðin cana musallat
yalnýzlýðýn çocuklara kadar indiði
eflatun akþamlarýn uçbeyi babam!
faydasýz kamýþlardan kurduðun ordu
kurtlarla savaþmaya sensin gidecek
sensin gidecek yüz koyunun peþine
vadiler öyle derin ovalar öyle geniþ
üstelik türkçe bilir yanký daðlarý
bir çaðýrsan allah’ý bin kere ses verecek
yatýya kalan yaðmurlar yüzünden hep
ýslak döþeðinde revir iniltileri
inanmak nice yanýldýktan sonra kendine
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buðdaylarýn birliðine hamur teknelerine
inanmak yedisinde sorusuz
onun da beter mahmuzlarý kuþanýp
þahlanan bir yanýtla on beþinde
inanmak sonsuz’un hiç’e erdiði deðil
bulutlar hamamda kadýnlar gibi oynak
sarý tüyler pazenler... insan kamaþabilir
kitaplarýn zifiri ferahlýðý yok henüz
henüz dünya harflerden yaratýlmýþ da deðil
kara lastik pilli fener pazar ekmeði
sevinç bir taþa beþ erik atan aðaçtýr
ve bayramlar aðýz tadýdýr ama
mezar üstlerinden toplanan þekerlerin
azabý uzun sürer duasý yapýlmazsa
bir kere bisiklete binmiþtin babam
yukarýdan görmüþtün köyün bulutlarýný
ama nasýl üzer bu hafiflik uyanýnca
darasý alýnmýþ yaþamlardýr rüyalar
rüyalar defter kalem
gerçekler kum masasý
parmaðýnla yaz öðren önce yoksul olduðunu
sonra insan olduðunu bütün acýlarla akran
tohum serp su taþý daðarcýðýndaki çöle
emek israf deðildir harcan da harcan
insan olmak yetmiyor insaný anlamaya
sýzmak gerek o çürük hartamalardan
götürdüðün tavuklarla birlikte
kireç benzin öðretmene armaðan
ey sesleri semirmiþ yaðýz alfabe!
babam yeniden büyür mü oralarda
buralarda þehirli kýzlar gibi bunalsam!
biliyorum tilkiler pusar geceye
ýtýr ve çýðlýk olur evlerin dili
cinai bir hevesle yarýna aþýlanan
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gün gibi biliyorum bende devam ettiðini
fiðleri ellerimle derer ellerin
ey gelincik kurumlu tepelerin çakýrý!
ayaklar altýndan sevaba kaldýrýlmýþ
ekmekleri öptüðün dudaklarýnla söyle
hangi yýldýz seninse onu öveyim
davran özrüm kalmasýn
davran kuþku güveyim
baþaklar arasýnda kanlý bir hasat vakti
saçlarýn þeytanýn týrpanýyla kesilmiþ
ne kadar sýkýnsan kirleniyorsun babam
sen esmer undan yapýlmýþ deðilsin ki
çaðrýlsan üç beþ keder bildik cin isimleri
döl ve aþkýn sureleri tertemiz ezberinde
her akla kýsmet midir uyanýp da ölümden
birdenbire anlamak zerrecikleri!
caydýðýn güller vardý o zaman
kargalarýn çalýp çalýp karnýna gizlediði
yeþil taþlar mavi boncuklar vardý
ishâl içini boþaltmamýþtý toydun
kendini gizlemedin kem gülüþlerden
ýsýrganlar kaynadý dövüldü havanlarda
ve macunlar sürünüp þerbetler içtin
inceysen dal gibiysen bu senin kabahatin
rüzgâr söküp götürürken gövdeni
gördün korkuluklar daha direngen
yayýk seslerinden umut telvelerinden
yavan bir gayretle topladýn da kendini
ganimeti kargalarla paylaþmadýn yeniden!
büyüdün yüz sürerek kösnül çuhaya
battal yataklarda çalkalanýp duruldun
anlarýn arasýndan fareler bakar gibi
kýrlangýç yumurtasý bulmuþ gibi tarlada
koþtun haber verecek bir aþk aradýn
alnýnýn dar çatkýsý kuytular ardýn sýra
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cýlýz bacaklarýn birbirine dolaþýk
herkes kendine sanrý tende ýsrarlý herkes
dizlerini kanattý kapaklandýðýn kadýn
henüz fýrsat varken masallarý kýnamak
ve baðýrmak istedin: yok mu boþ bir kerevet!
hayret uzlaþýyor kanýmla zehrin
sesine karýþan efkârýn meleziyim
ateþ farz... kül sünnet... uzayacak bu dua
ya ben baba!... ya ben nasýl âþýk olayým
sana benzeyen bir yaz bulamadýkça!
eliþi bir karyola istiflenmiþ þilteler
kav kalaylý kap kacak belki dilsiz bir radyo
vardýn çattýn çatallanan yollara
þehir okuldu çünkü gitmek gerekti bazen
çünkü kalmak vakýf topraðý gibi
baþkasýnýn yýðýný gibi sonuçsuz
çünkü sussan yazmanlara yorgunluk
konuþsan uðursuz sözün içrek obasý
gittin yanan karýnlarýný soðuk duvarlara sürtüp
rahatladý ergen kýzlar!
köylü ismin yatýlý bir kýyýma kayýtlý
üniforman hep yaþ hep telaþ
kaldýrýmlara kafa tuttun da ne oldu
yeniþmek þöyle dursun yarýþmadý sokaklar
kollarýn dertleþtiðin dereleri boðarken
eski harmanlarý hoyrat gezerken gölgen
yapmacýk bir merakla sorsaydýn üstlerine
andýkça mý rütbe alýr anýlar?
çarþýlar sinemalar ýssýz duraklar
alýþmak günlere kýymaktýr ilkin
sonra sonra uç verir direnmenin sancýsý
sonra sonra yoksunduðun bir sicim
hiç arkadaþýn olmadý sahi
bir kadýn iki çocuk hayata iyi gelir
sineklikli pencere çift kenesetli saka
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ara sýra bardaklara boþalan bir sürahi
uzun seferlerden kalma o bahriyeli hüzün
yüzün ince kadehlere hep yenik
deðiþ ki deðiþsin evin yazgýsý
yeltenmem elbet edepten ileridir
bir kýzýn babayý yazýklamasý!
kara sakýz yakýsý dindirmedi hiç
baharlarý hazin bir þarký gibi nükseden
üzen ve üzerken hor gören
bileklerinin zahmetli aðrýsýný
demek kenetlenmiþ kollarý yarýp
amansýz bir þevkle halaylara eklenen
demek mendil sallayan püskül sürüyen
gençliðin þimdi çaput üstüne çaput
baþýmýzý okþasan hayrattýk sana
sakalýný öptürsen tövbe ve yatýr
oysa þifa daðýtan dallara uzanýrdýn
ve herkesten gizli severken bizi
ahlatlar gövermiþ gibi keyifli
yazýdan eski bir türkü mýrýldanýrdýn
kimse duymazdý seni duysa da dinlemezdi
göðsünü eþeleyen evcil güvercinleri
kuðuran ve kuðururken hor gören
sadakatini üþütürlerdi
meþin gök yýrtýldý eridi krallýðýn
onlarýn gözünde onlarýn düzeninde
bir meyveye çekirdek bile olamazdýn sen
sen ki hesap hanesinde eksik bir sýfýr
hýrsýn kýt kinin seyrek hâlâ tamamlanmadýn
yaþlandýkça kýsaldýn hürmet dileme
ve yerini kabul et onlarýn sözlüðünde
cüceler insan küsuratýdýr!
kauçuk tabanlý yas!
yüklüklerin sýrma boþluklarýyla
kasýklarýný nemli tutan elli yaþ!
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bütün kuyular aðzýndýr baðýr
ve tanýklýða çaðýr
iri bir siðil gibi yakýlmýþ coðrafyayý
soðumuyorsa öfkenin lavlarý düþün
sepilenmiþ bir dilin cümleleri içine
giyindiðin meseller hangi çýplak halkýndýr?
cansýz bedenlere sarýldýðýnda
ya da bir bedelle vurulduðunda boynun
tek baþlý olmayý azýmsayan mazlumlar
neden sýrdaþ bilirler senizz?
soluklan da anlat bozkýrýn sertliðini
düþmanla birleþ ölüme karþý
çünkü enikleri gölde boðdular
alageyikleri vurdular bir kuytuda
orman küstü dað devrildi çaðladýn
þimdi neden böyle sakinsin baba
sen bu öyküleri at hýrsýzlarýndan mý çaldýn?
keþke hafýzama kusur bulsaydým
unutsaydým keþke esaslý bir evlât gibi
ama bu yað dikeni bu çadýr bezi bu küf
senden bana miras bu ince çene
eleðime býraktýðýn bir avuç kumdan
arta kalmýþ taneler yani hepsi bu
salkýmsöðütler kadar sendenim iþte
öðüdünü tuttum uzattým saçlarýmý
ölürsem göðüslerimi örtsünler diye
çeyizimi barbar çalýlýklara serdim
çekilecek çileye ikramdýr diye
kýzýným en zayýf yanýným sandýn
sandýn ki hep hazýrým el olmaya
oysa þakaklarýndaki dehþete düþen
yýldýrýmlara lehimli damarlarým
ýþýðýmýz söner camlarýmýz kurþunlanýr
belki yakýnlaþýrýz bir tehlike anýnda
kýstýrýlmýþken ve sonrasý yokken artýk
birbirimize bakar bakar susmayýz
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madem huzuruna çýkýlmýyor yordamsýz
bir kuþun yarasýndan ulanýrýz hayata
ne mantýk ne ahlâk ne de þekil bilgisi
aþaðýlayamaz bizi canýmýza kýyarken
bir baþka aklýn aracýsýyýz!
ömrün kiracýsýyýz gideceðiz nasýlsa
silinecek yeryüzünden þarkýmýz
serin ve yalansýz mavilerle bekleyen
her baba gibi evhamla isterdin ya
baðýþla oðul doðmadým sana!
oðul gibi dik durdukça alkýþlanan ben
ne vakit kendimi bir býçaða önersem
acýnýn harflerine þedde koyan bir din ki
vesvese üfledi kulaklarýma
beni senle var eden rastlantýya ürperdim
kabullendim böylece ensemdeki soluðunu
sirenler kornalar ve ýslýklar dinince
herkes içimden duyacak suru
devlet ahrete sahip olmadan
yaðmura karýþmadan güneþin kaný
aslýmýza dönelim bu son alamet
kapat kapýlarý babam þehir eve girecek!..
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KADÝR AYDEMÝR (1977)
Ýstanbul, 13 Eylül 1977. Þiir kitaplarý: Sessizliðin Bekçisi (2002), Dikenler Sarayý
(2003).
“Bir Ölüm Günü Þarkýsý” ( Edebiyat ve Eleþtiri Dergisi, S. 64, Kasým-Aralýk 2002)
baþlýklý þiiriyle çalýþmamýza aldýk.

Bir Ölüm Günü Þarkýsý
Dýþarda kambur iðdenin uðultusu
Dýþarda neþteriyle
Muþambayý kesen rüzgâr...
Eline bulaþan reçineyi yine de toprak temizleyecek
Gölgen can çekiþerek akan bir suya dokunacak
Ve iki ölü diken geçecek gözlerinden
Dizlerini çamura verip
Ýteleyeceksin üstüne ilk topraðý
Babanýn tabutuna
Sarýlýp gitmek isteyeceksin
Her þey hazýr olacak kaçmaya
Yaðmurdan taþlarýn üstünde
Þu kertenkele ölüsü hariç...
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ONUR CAYMAZ (1977)
Ýstanbul, 1977. Þiir kitabý: Kâh ve Rengi (2000).
Tespit ettiðimiz “baba” temalý þiirleri þunlardýr: “Birini Sevmenin Aný Defteri” (Kâh
ve Rengi, Hera Þiir Yay. Ýst., 2000, s. 30), “Hastanede Bir Pazar” (Adam Sanat
Dergisi, S. 201, Ekim 2002), “Zaman Haritalarý” (Adam Sanat Dergisi, S. 211,
Aðustos 2003).

Hastanede Bir Pazar
bir yýl bir yýl daha þöyle
uzun bir on yýl eder mi baba
nasýl anlatsam yalnýz nasýl
bir menekþenin soluðu ýssýz bir dünya
kuruyacak çiçekler yerine
sevgiler sunmak isterdim ellerimle sana
sarýþýn bir altmýþ bir güzü
kibrit çöpü bir kýzken halam
senin ellerinde ilk kez cigaralar
nasýl söylesem ama nasýl
onun apandisti için sattýðýn
en sevdiðin mor bisiklet
uzun bir ayrýlýk eder mi baba
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sen bir mendildin
ben silemedim gözyaþlarýmý
feriköy futbol takýmýnda üçüncü ligde
kimbilir yirmi yaþýn bir sahil eder mi
sedef bir tesbih kýrmýzý bir chevrolet
benimki islidir acýdýr bozuk
belki yarým bir dize eder ederse
seninkinden bir aþk filmi çýkar mý baba
ah aðlasam aðlasam da gömsem yüzümü
uyuduðun yastýða
hastane koridorlarýnda bilsen baba
aylardan ekimdi hatýrladýn deðil mi
doðmak için senibeklettiðim zaman kadarn
yýllardan þarkýlar geçti külhani meyhanele
sen istanbulun en iyi araba tamircisi
iyi arkadaþýndý zeki mürenle müzeyyen senar
ben koridorda için için aðlamýþ
evli barklý koca bir adam
ne çok kýrmýþ ne çok sevmiþiz birbirimizi
kaybolmuþuz kimileyin ayný evin içinde
þöyle bir elli iki yýl bir yirmi beþ yýl daha
mutlu bir on dakika eder mi
iyi þeyler yapamamýþ olsam da
- senin gibi bahriyeli senin gibi þoför
senin kadar futbolcu tamirci yeþil gözlü
adambenden de bu þiir hüzünlü ama olsun
oðlun þair oldu baba!
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EKLER

YAHYA KEMAL BEYATLI

Annem
Annemin resminden mahrûmum. Onun bir resmi hayâtýmýn en
büyük bir yâdigârý olurdu. Annemin sîmasýný þimdi iyi hatýrlayamýyorum. Ýslâm tesettürünün en þedîd bir muhîtinde doðduðu, yaþadýðý ve
öldüðü için bir resmini býrakmadan kayboldu.
Annem Nakiye Haným, Leskofçalý Dilâver Bey'in ve Ývranyalý Âdile
Haným'ýn üç kýzýnýn en büyüðü idi. Ývranya'dan Üsküb'e hicret
edildiði zaman annem on üç yaþýnda imiþ. 1883’te ilk ve son izdivâcý
olarak, babamla evlenmiþ, 1884’te ben doðmuþum. Hatýrlayabildiðim
kadar, annem orta boylu idi. Kumraldý; semizliðe meyâl bir
bünyedeydi. Çok hisli ve asabiydi. Okumak ve yazmak bilmezdi. Çok
kuvvetli mûtekýddi. Beþ vakit namazýný kýlardý. Vekar ve haysiyet
bahsinde müfrit bir derecede hassasdý. Rencîdeliklerini onulmaz
yaralar gibi saklardý. Babasý olan büyük babam Dilâver Bey'i ve
akrabâsýný tanýmadým. Lâkin iyi tanýdýðým anasýna ve hemþîrelerine
hiçbir sûretle benzemiyordu. Babamla on iki sene kadar iyi bir hayat
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geçirmiþti. Bu müddet içinde, en büyük ýztýraplarý huysuz ve yüreksiz bir kadýn olan annesinden ve son derece kýskanç ve menfaatperest
olan hemþîrelerinden geliyordu. Lakin 1895’ten sonra babam
kötüleþti. Onun yüzünden bedbaht ve müteverrim oldu. Ýki sene
sonra da öldü. Annem marazî bir derecede titiz ve temizdi. Beþ vakit
abdestinden baþka her gün def'alaraca elini yüzünü yýkardý. Benim ve
kardeþimin mektep veyâ sokak dönüþü kirliliklerimiz yüzünden
içlenirdi, bizi yýkayýp temizleyinceye kadar rahat etmezdi.
Hizmetçilerin temizliði bahsinde de saatlerce üzülür, dururdu. Bir
çok Türk anneleri gibi kocasýnýn akþamcýlýðýndan mânen ve maddeten bedbahttý. Kocasýnýn bu haline mütevekkilen onun akþamlarý içeceði kadar içkiyi karþýsýnda içmesini ve öyle yemek yemesini isterdi.
On iki yaþýma kadar, babamýn zaman zaman âile hayâtýna girdiðini,
her akþam içkisini biz(im) yanýmýzda içtiðini hatýrlýyorum. Lâkin
ondan sonra, tâyin edemediðim sebepler yüzünden, babam, ikide bir
de Selânik'e gider gelir oldu. annem babamýn bu hâlinden þiddetle
muztaripti. Nihâyet bu Selânik'e gidip geliþler âilemizi esâsýndan
yýkan bir karar doðurdu. Babam Üsküb'de yaþamak istemiyordu.
Selânik'e gitmek, orada bir me'muriyet almak, orada medenî bir insan
gibi yaþamak, hâsýlý oraya yerleþmek istiyordu. Tesalya
Muhârebesi'nin baþladýðý bahardý. Babamýn Üsküb'ü terk etmek ve
Selânik'e gidip yarlaþmak hakkýnda verdiði karar âilemiz arasýnda bir
bomba gibi patladý. Annem Üsküb'ten, evinden, eþyasýndan, güç belâ
ile kurduðu yuvasýndan ayrýlmak istemiyordu. Bu karâra karþý isyan
etti. Lakin fâidesi olmadý. Babam, bu karârýný merhametsiz bir kalble
icrâ etti. Annemin çeyizlik eþyâsýný hamallarla tellallar çarþýsýna gönderdi, haraç, mezad sattýrdý. Bu darbe annemi yataða serdi. Ben 12
yaþýndaydým. Bu fâcianýn ledünniyâtýna aklým ermiyordu. Bu noktayý
yâdedeyim ki o zaman Rumeli ahlâkýnda, yerleþmiþ insanlarýn tellallar çarþýsýnda eþyâsýnýn satýlmasý hem haysiyeti muhill, hem de
þeâmet getiren bir þey telâkkî edilirdi. Tellallar çarþýsýnda ancak giden
me'murlarýn eþyasý satýlabilirdi. Gerçi benim babam da me'murdu.
Lâkin içtimâî mertebesiyle eþraftan sayýlýyordu. Annemin
ýztýraplarýnda bu noktanýn bir dahli varsa da asýl ýztýrâbý yuvasýnýn
müebbeden daðýldýðýný hissetmesinden geliyordu. Zavallý ümmî
kadýn ne kadar doðruyu görüyormuþ! Hakîkaten o zamandan sonra
kendi öldü, biz evlatlarý küçük yaþda daðýldýk, perîþan olduk, hâsýlý o
gün bu gün bir daha bir çatý altýnda birleþemedik.!..
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Hâsýlý eþyâmýz satýldý. Annem hasta yatýyordu. Doktorlar muâyene
ettiler. Müteverrim olduðunu söylediler. Babam bu sebebi Selanik'e
gitmek için muzâaf bir sebep olarak gösterdi; çünkü Selânik'de Jack
Paþa gibi mâruf ve mütehassýs doktorlar vardý. annemi kurtarabilirlerdi. Babam bizden önce Selânik'e gitmiþti. Nihayet bir Nisan günü
annem, ben, kardeþim Reþad, pek küçük yaþda olan hemþîrem
Rukiye, þimdi ismini unuttuðum bir arap halayýk, bir de refâkatimize
verilen Ali Zaîm, Üsküb'ten ayrýldýk. Ayrýlýþýmýz fecî' oldu. annem
Üsküb'ü bütün kalbiyle seviyordu. Orada ölmek, orada, Îsâ Bey
mezarlýðýnda, babasý Dilaver Bey'in yanýnda gömülmek istiyordu.
Üsküb onun nazarýnda tam bir Müslüman þehriydi. Selânik ise,
bilâkis, Yahudi ve gâvurla karýþýk bir aðyar diyârý idi. Oraya gitmekden teþe'üm ediyordu. Üsküb'den ayrýlýþýmýz fecî' oldu. Selânik tirenine göz yaþlarý içinde bindik. Yunan muhârebesinin harâretli ve
þedîd günleriydi. Bütün Rumeli, gönüllüleriyle, rûhunun bütün
fütûhatçý galeyâný ile Tesalya'ya doðru akýyordu. Meðer o akýþ da
Rumeli topraklarýnda son istiylâ hareketimizmiþ. Tesalya'dan gelen
yürüyüþ ve muzafferiyyet haberleriyle gülümseyen bir Rumeli
ortasýndan geçerek Selânik'e vardýk; geceleyin babam, amcam,
akrabâmýz, hepsi istasyonda idiler. Arabalarla doðru Yýlan
Mermeri'nde Evrenos-zâdelerden Fâik Bey'in konaðýna gittik.
Babamýn kardeþi Ali Bey, Evrenos-zâde Faik Bey'in damadý ve iç
güveyisi idi. Ýzdivâcýndan beri karýsý Ayþe Haným'la, o büyük konakta
oturuyordu. Gelir gelmez o konaðý tatlý bir misâfirlik havasýyla
doldurduk. Selânik Tesalya Harbi'nin cûþ ü hurûþýyle çalkalanýyordu.
Biz çocuklar da kendimizi o havaya kaptýrmýþtýk. Annem ekseriyâ
yatakda idi. Selânik'i görmek için yalnýz bir iki defâ kalkabilmiþ,
sokaða çýkmýþ ve gaalibâ bir defâ da Beþ Çýnar bahçesine kadar gitmiþti. Artýk Selânik'e tamâmýyle yerleþmemiz için ev aranýyordu.
Babam Eski Saray'dan aþaðý inen bir sokaðýn içinde, denize nâzýr,
güzel bir ev bulmuþtu. Oraya taþýndýk. Annem o evin önü sofalý bir
odasýnda hasta yatýyordu. Babam, Selânik adliye Müfettiþliðinde bir
me'mûriyet almýþtý. Gündüz me'mûriyetine devâm ediyordu.
Geceleri içki ve eðlence âlemlerinde pûyân oluyordu; ben de kendi
hevâ vü hevesimle dolaþýyordum. Küçük birâderim ise âilemizin fecî'
vazýyetini idrâk edecek bir yaþda deðildi.
Annem, babamýn kalbsizliðinden ziyâde, evlâtlarýnýn bu kayýtsýzlýðýna
karþý içli bir halde günden güne fazla üzülüyor ve bitiyordu; bir derdi
vardý: Üsküb'e gitmek orada, Müslüman þehrinde, akrabâsý, tanýdýk-
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larý ve konu komþu arasýnda ölmekti. Nihâyet pederim tahammül
edemedi. Annemi ve kardeþlerimi Üsküb'e göndermeðe karar verdi.
Ben Selânik Ýdâdîsi'nde tahsîl edeceðim için Selânik'de kaldým.
Annem Üsküp'e avdet etti. Ben birkaç (zaman) Selânik'de dolaþtým,
durdum. O yazýn sonunda babam da hevâ vü heveslerinin bir garib
tecellîsi daha olmak üzere Selânik muhîtinden býrakar, tekrar üsküp'e
dönmeði arzû etti. Beni alarak Üsküp'e döndü. Annemi verem iyiden
iyiye düþürmüþtü. Kendisini, karaaðaçlar altýndaki eviminiz büyük
salonunda, yatakta, kendine bakanlar ortasýnda, ölüm yataðýnda bulduk. Nitekim ölüm de gecikmedi. Ben âzamî derecede haþarý ve uçarý
bir çocuktum. Üsküp'e gelir gelmez eski arkadaþlarýmý bulmuþtum.
Onlarla oynayýp, koþup, duruyordum. Kendi annesinden rencîde,
hemþirelerinden müteneffir, kocasýndan me'yûs olan zavallý annem
dünyâda yegâne tesellîsi olarak beni görmek istiyordu. Halbuki ben
sürekli bir afacanlýkla ve çýðýrtkanlýkla koþuþup duruyordum. Yalnýz
arada sýrada anneme dâir endîþeleri hissediyordum. O zaman gidip
bir köþede aðlýyor ve annemin ölümünden korktuðumu söylüyordum.
Çocukluðun bu þevk ve hüzün cezr ü medleri ortasýnda iken bir gece
annemin etrâfýnda fazla kalabalýk kadýnlar gördüm. (...)
(Yahya Kemal, Çocukluðum, Gençliðim, Siyâsî ve Edebî Hâtýralarým,
Yahya Kemal Enstitüsü Yay., Ýst., 1973, s. 3-10.)
***
(..."Yahya Kemal, hâtýralarýnda, meselâ babam diye bir fasýl ayýrmamýþdýr. Annesinin ýstýrâbýna sebep olduðu için, babasýna kýrgýndýr.
Gerçi bu kýrgýnlýk, Paris'e firârýndan sonra, babasýnýn gösterdiði
þefkat ve alâka dolayýsýyle hayli yumuþamýþ fakat yok olmamýþtýr." (Bu
ifadeler, Nihad Sami Banarlý'nýn yukarýda adý geçen kitabýn sonuna
eklediði deðerlendirmeden aktarýlmýþtýr.)

ÝLHAN BERK
"... Ya babalarý? Yok babalarý (o elinden ancak bayramlarý tuttuðu, o
kara, bodur, çiçek bozuðu adam).
( "Bir Fotoðraf" baþlýklý yazýdan, Ýlhan Berk, Uzun Bir Adam, YKY., 2.
Bas., Ýst., 1987, s. 14.)
***
"... Sanki çocuk olmamýþým ben. Bunu böyle istemiþ olabilir miyim?
Sanmýyorum. Çocukluðunu, bunu kim bilmek, anýmsamak istemez?
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Çocukluk gibi güzel bir þey var mýdýr bu dünyada? Yani bu dünyayý
kendi malýn gibi bilmek, onu öyle kullanmak, onda evinin bahçesinde
dolaþýrmýþ gibi dolaþmak, oynamak... Bunu kim istemez? Kim böyle
bir dünyada çocukluk yok diyebilir? Ama bunu ben diyorum. Çocukluðunu yaþamýþ olanlarla benim aramdaki ayrým denir? Öyle sanýyorum ki benim çocukluðum olmadý derken, babamý, bir onu düþünüyorum da böyle diyorum. Aslýnda benim "Babam olmadý, ben baba
nedir bilmiyorum2 demek yerine, "Çocukluðum olmadý benim," diyorum. Nedir çocuklukta anýmsanan hem? Bu dünya deðil de nedir?
Ama en çok baba olmalý. Çocukluk asýl babayla baþlýyor. Babamý
düþününce, ondan pek bir þey anýmsamýyorum, iþte bunun için de
benim çocukluðum olmadý diyorum. Onu, doðduðum, büyüdüðüm
evde hiç görmedim. Onunla hiç oynamadým. Kimi bayramlar dýþýnda,
babamla hiç el ele yürümedik. Bunu bile söylemem zor. Beni hiç
dövmüþ olabilir mi? Bilmiyorum. Hiç sevdi mi? onu da bilmiyorum.
Elinin yanaðýmýn üstünde hiçbir anýsý yok. Onunla bir deniz kýyýsýna,
kýra, daðlara çýkmadýk. Gökyüzüne birlikte hiç bakmadýk. Nasýl kýzar,
neye kýzar, neye sevinir? Bilmiyorum. O benim salt bayramlarý
gördüðüm, elini öptüðüm, bana, yine yalnýz bayramlarý esvaplar alan
birisiydi. O kadar. Babam, ben doðunca çekip gitmiþ, bir daha da eve
ayak basmamýþtý. Bir yeniyetmeyken öldüðünü öðrenince de hiçbir
þey duymadým. Bugün mezarý nerdedir? Onu da bilmiyorum. Merak
da etmiyorum.
("Günaydýn Yeryüzü" baþlýklý yazýdan, Ýlhan Berk, Uzun Bir Adam,
YKY., 2. Bas., Ýst., 1987, s. 15-16.)
***

Bodur Esmer Bir Adam
Babam bodur, enikonu esmer, yuvarlak yüzlü, kalýn dudaklý ve bol
döllüydü. Babamý gözümün önüne böyle getirebiliyorum.
Hovardaydý. Çapkýndý. Bunlarý ben çok sonra öðrendim. Evde
babamdan söz edildiðini hiç duymadým. Annem babamýn aðzýný hiç
aðzýna almazdý. Ablalarýmla aðabeylerim de bana bir þey anlatmadýlar.
Annem ilk karýsý mýydý? Bilmiyorum.annemden altý çocuðu olmuþtu,
bir o kadar da ikinci karýsýndan. Benim bildiðim bunlar.Kimdi
babam? Manisa'ya, Karaman'dan nasýl gelmiþ, annemle nasýl evlenmiþti? Çirkin bir adamdý. Pek az konuþur, pek az gülerdi. Suskundu
daha çok. Usumda hiçbir tümcesi yok. Ama dilsiz olmadýðýný biliyorum. Suskunluðu, durgunluðu nereden geliyordu? Ben yoksa onu
tanýdýðým zaman mý böyle içine kapanmýþtý. Bir kara adamýydý.
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Anadolu insanlarýna özgü bir huy muydu bu? Babamýn bende hiç
fotoðrafý yok. Ondan kalan hiçbir þey de. Bir saat, bir zincir, bir aðýzlýk, kir kadeh kalsýn isterdim. Herhangi bir iþe, kýsaca. Yürüyüþü,
hareketleri yavaþtý. Böyle bir adam nasýl çapkýn olabilirdi, kadýnlarýn
ardýna nasýl düþerdi, nasýl kandýrýrdý onlarý? Þaþýyorum. Onu sevinçli,
öfkeli, çýlgýn hiç görmedim. Bana bir þey almak için Manisa'nýn
çarþýlarýnda dolaþýrken hiç konuþmazdý. Ýþlerini de hep böyle sessizlik içinde görmüþ gibi gelir bana.
Babam çeþitli iþlere girip çýkmýþ biriydi. Ama ben en çok üç iþini
biliyorum. Bunlardan ilki, leblebicilikti. Babamýn büyük bir leblebici
dükkâný vardý Manisa'da. Uzunlamasýna bir yerdi burasý. Dükkânýn
hemen aðzýnda iki üç leblebi ocaðý vardý. Bu ocaklarda leblebiler
kavrulur, sonra da çuvallara konurdu. Dükkânýn dibinde çuval çuval
kavrulacak leblebiler dururdu. Oldukça büyük bir iþletmeydi bu, dört
beþ kiþi çalýþýrdý. Dükkânýn dibi iyice karanlýktý, pek de ýþýk sýzmazdý
oraya. Bir toptancý yeri olduðu için de öyle girip çýkan olmazdý. Ýçersi kýþlarý sýcaktý. Yazýn da kaynardý. Babam kapýya yakýn bir yerde oturur, iþini oturduðu yerden görürdü. Burasýný ne zaman, niçin býraktý
bilmiyorum. Bundan sonra onu bir yoðurtçu dükkâný iþletirken
görüyorum. Bu da büyük bir iþ yeriydi. Kitapçý dükkânlarý gibi de raf
raftý. Bu raflarda üstleri örtülü daðarlarda yoðurtlar dururdu. Babamý
burada kollarý sývalý, önünde de peþtemalla bulurdum. Çoðu zaman
yüzü asýk, hep iþini düþünürmüþ gibi bir hali vardý. Hep de ayaktaydý. Yoðurtçuluk böyle bir iþti. Yerlerinde duran, kýmýldamayan yalnýz
yoðurtlardý. Bir sýra askerlerdi sanki, iple çekilmiþ gibi de düzgün
dururlardý yerlerinde. Babamýn buradaki yaþamý üstüne de pek bir
þey bilmiyorum. Benim en çok anýmsadýðým iþiyse muakýplýktý.
Benim çocuk dünyamda bu sözcüðün yeri çok büyüktür. Yeryüzünün
en somut bir sözcüðü gibi gelirdi bu bana. Görürdüm onu. Bir insandý
sanki. Anlamýný hemen açmayýþý, kapalýlýðý, karanlýðý en sevdiðim
yönüydü. Okulda babamýn ne iþ yaptýðý sorulduðunda 'muakýp' deyip
kesip atardým. Anlamýnýysa öðretmenlerden baþka kimse bilmezdi.
Bu da beni korkunç sevindirirdi. Arkadaþlarýmýn arasýnda bir doktor
oðluymuþ gibi görürdüm kendimi. Bu yüzden iþte severdim bu
sözcüðü. Babamýn bu yeri bir yazýhane biçiminde, iki katlý bir yerdi.
Kapýdan girince,camýn önünde bir masayla sandalye dururdu.
Masanýn karþýsýnda derimsi yerler vardý, birtakým kadýnlar, erkekle,
burada bekleþirlerdi. Bunlar babamýn müþterileriydi ve hepsi de yoksul köylülerdi. Babam bu köylülerin hükümetteki iþlerini kovalar,
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karþýlýðýnda da onlardan para alýrdý. Düþünüyorum da babama en
yabancý gelen iþ buydu. Ben onu kâðýt kalemle ilk görüyordum. Daha
çok da kâðýtlarla. Elinde hep bir yýðýn evrak olurdu. Babamý bu iþe
yabancý buluþum onun okumak yazmak bilmemesiyle ilgilidir. Böyle
birinin bu iþi nasýl yürüttüðüne (yürütüyorduysa) hâlâ þaþarým.
Bu benim babamýn bildiðim son iþiydi. Bundan da yakýnmýyordu
sanýrým. Yazýhane diye tuttuðu bu yerin üstüne kadýnlarý kapattýðýný
duyardým. Babam iki kez evlenmiþti ama, kadýnlara bir türlü doyamamýþtý. Bu iþi de olsa olsa bunun için seviyordu. Babamýn bu hovarda ününün yanýnda biri baþka ünü daha vardý ki, bu daha da
yaygýndý.bu, son iþini çok savsakladýðýndan olacak, adýnýn yanýna bir
De tevzir veli ekleniyordu. Bundan çok, ama çok utanýyordum.
Babamýn son iþinden kazandýðý bu ünü ben gençlik yaþýmda
öðrendim. Bunu öðrendiðim zaman da ben artýk tevzir Veli'nin oðluydum! Bildiðim kadarýyla da bu babamýn en uzun iþi oldu. Bu
dünyadan da öyle gitti.
Babamýn iþleri böyleydi iþte.
(Ýlhan Berk, Uzun Bir Adam, YKY., 2. Bas., Ýst., 1987, s. 21-23.)

ATTÝLÂ ÝLHAN
(...)
(tarz-ý kadim) sevilmiþ bir þiirdir. Yazmýþtým sanýrým, babam þairdi,
divan tarzýnda gazeller yazardý; ben de elbet, hem onun þiir tutumunu
yadsýyordum, hem de kendimi ona kabul ettirmeye çalýþýyordum.
Kolay kolay gelmedi ya, o ayrý sorun. "tarz-ý kadim", bugünkü kafama
göre, yanlýþ bir saldýrý tutumundadýr. Besbelli Abdülbâki
Gölpýnarlý'nýn yayýmladýðý divan edebiyatý beyanýndadýr adlý kitabýn
etkisindeyim. (...)
(Attilâ Ýlhan, Sisler Bulvarý, Ýþ Bankasý Kültür Yay.,Ýst., 2003, s. 158159)

CEMAL SÜREYA
56. Gün'den...
...
Babamýn trajik ölümünü anýmsýyorum; kýz kardeþlerim, halam,
baþkalarý, kendilerini yerden yere atýyorlardý. Benim gözümden yaþ
gelmemesi o dünlerde dedikodu konusu bile olmuþ. Bir süre sonra,
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kýz kardeþlerim, halam, baþkalarý, gerçeðe alýþtýlar. Ama benim
içimdeki düðüm çözülmedi. Üç yýl sonra Aksaray'da (Sezai'ye anlatmýþtým), on üç yýl sonra Beykoz'da gittiðim kahvelerde birçok kez
babamýn az ilerdeki masada oturduðunu gördüm. Çayýný içiyor, az
sonra da kalkýp gidiyordu. Yanýlsama, evet. Ama neden bütünüyle
iþlemiyordu yanýlsama? Niçin yanýna gitmiyordum?
"Sizin Hiç Babanýz Öldü mü?" adlý þiirimi babamýn ölümü üzerine
yazdýðýmý sananlar var. Ýlk þiirlerimdendir. Babamýn ölümünden dört
yýl önce yayýmlamýþtým onu.
(...)
Dört yaþýndaydým. Bir yaþýndaki kardeþim Kemal ölmüþ. Babam kollarýndaki bir yastýðýn üstünde taþýyor onu. Ardýnda bir kalabalýk. Aðýr
aðýr ilerliyorlar. Ben penceredeyim. Kýþ.
(...)
(Cemal Süreya, Günler, YKY, Ýst., 1996, s. 26)

ÜLKÜ TAMER

Lâmba Püf Demesin
Babam "Ýpekçi Tahsin" diye bilinirdi. Ölümünden çok sonra
tanýdýðým yaþlý bir antepli, "Senin baban iki þeyde öncülük etti;
Antep'e iki yenilik getirdi," demiþti. "Ýlki, ipekçiliði getirmesi. Ýpekli
dokumacýlýðýný o baþlattý."
"Ýkincisi?" diye sormuþtum.
"Antep dýþýndan gelin getirdi. Bir yabancýyla evlenen ilk Antepliydi."
Yabancý. Yani Eskiþehirli. Annem Eskiþehirliydi. Babamýn askerlik
arkadaþý Halil Atýlmaz'ýn kýzkardeþi.
Antep'e gelen bu yabancý gelin akrabalar tarafýndan pek güleryüzle
karþýlanmamýþ. Babam da hepsiyle iliþkisini kesmiþ. Sadece
teyzesinin kýzý Hasibe'yle, Hasibe Bacý'yla görüþürdük. Bir de uzak
bir akrabayla, Fatma abla'yla. Sadece onlar benimsemiþlerdi annemi.
Ötekilere, "Bu benim karým. Onu size ezdirmem," demiþ babam. Çok
severdi annemi. Ona âþýktý. Anneml de babama âþýktý. Yaþamlarýnýn
sonuna kadar sürdü bu aþk. Annemin, ölümüyle sonuçlanan uzun
hastalýðý sýrasýnda babam onun hastanedeki odasýnda kaldý hep. Deðil
sokaða adým atmak, bir alt kata bile inmedi.
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Babam ninemi de çok sever, sayardý. Annemin annesini. Evlenince
onu da getirmiþti Eskiþehir'den ninemi anne bildi. Ninem de onu
ikinci oðlu saydý hep. Annemin ölümünden sonra bile, Eskiþehir'e,
Halil Dayý'nýn yanýna dönmedi. Babamla kaldý.
(...)
Kürttepe döneminden bana anlatýlan bir olay, uçurtma uçururken
ayaklarýmýn yerden kesilmesi. Babam uçurtma yapmýþ bana.
Kocaman bir uçurtma. Onu tepeye birlikte uçururken, "Sen býrak"
diye tutturmuþum. Babam ipi bana býrakýnca da havalanmýþým.
Babam bacaklarýma sarýlarak Antepli Süperman olmamý engellemiþ.
Ama bu olay, babamýn uçurtma yapmasýný engellememiþti. Sonradan
taþýndýðýmýz evin avlusuna çýtalar, renkli kaâðýtlar taþýr, birbirinden
güzel uçurtmalar yapardý bana.
Yazýhanesi Dunlop Garajý'nýn avlusunu çevreleyen odalardan biriydi.
Ayný sýradaki üç odada tezgâhlarý vardý. Orada alacalar, kutnular,
çitariler dokunurdu. Ustalardan en çok Þükrü aðabeyi severdim.
Babam da onu çok sever, korurdu. (...)
Ýlkokula baþlamadan, günü yazýhanede geçirirdim çoðu kere.
Babamla. Sabahlarý erkenden kalkardýk. Bütün Antepliler gibi. Güneþ
doðduktan sonra uyunmazdý. (...)
Topaç çevirirdik. Kýrmacasýna. Birinin attýðý topaç yerde dönerken,
öteki kendi topacýný onun üstüne fýrlatýrdý. Benim topaçlar, mahallenin en saðlam topaçlarýydý. Hiç kýrýlmazlardý. Babam özel olarak
þimþirden yaptýrýrdý onlarý. Ben de renk renk boyardý.
Oyunlarýmýzý Sitti Zeynep izlerdi hep. Babamýn kýzkardeþi. Bacaklarý
tutmazdý. Bir yerden bir yere sürünerek giderdi. Kan ter içinde
zerdali aðacýnýn gölgesine çöktüðümüzde yanýmýza gelir, kendi
uydurduðu masallarý anlatýrdý bize.
(...)
1940'larýn sonu, 50'lerin baþýydý.
(Ülkü Tamer, Yaþamak Hatýrlamaktýr, YKY, 2. Bas., Ýst., 2002, s. 15-18)

HÝLMÝ YAVUZ
Dindar Bir Cumhuriyet Bürokratýna Övgü
Attila Ýlhan'la hasbelkader, þairlik ve yazarlýk dýþýnda bir ortak kaderi
daha paylaþýyoruz. O da, ben de çocukluk, hattâ ilk gençlik yýllarýmýzý
Anadolu'nun o kuþ uçmaz, kervan geçmez ilçelerinde geçirdik. Bir on
yýllýk zaman farkýyla elbet! Kaptanýn (Biz 'Baylan'cýlar Attila Ýlhan'a
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'Kaptan' deriz) 1930'lu, benimse 1940'lý yýllarýmýz... (Ýkimizin de
babasý kaymakamdý: 'Þair Serdi Ýlhan Bey' Ilgýn'da, Bahçe'de; 'Babam
Þair Yahya Hikmet Bey' Çermik'te, Sütçüler'de, Orhangazi'de,
Terme'de...) Cumhuriyet idarecilerinin gerçekten de 'kendilerini'
devlet'in üzerinde, devleti de halkýn üzerinde bir hakim-i mutlak'
telâkki ettiði yýllar...
Attila Ýlhan'ýn geçenlerde Cumhuriyet'te yayýmlanan bir yazýsýnýn
bana bunlarý düþündürttüðünü, beni duygulandýrdýðýný söylemeliyim.
'Ben', diyordu Attila Ýlhan o yazýsýnda, 'Ilgýn bozkýrýna on bir yaþýnda
bir 'memur çocuðu' olarak çýktýðýmda, yýllardan sanýrým 1936 filandý;
30'lu, 40'lý, 50'li yýllarý -Anadolu'nun bu en karanlýk ve kederli yýllarýný- irili ufaklý ilçelerde, halkýn içinde bulunduðu darlýklarý ve yokluklarý çekerek, yaþadým. Memurlarýn -hele en uçtakilerin, hele
cumhuriyetin ilk yýllarýnda- nasýl bir 'fedâ-yý nefsle' kendilerini iþine
adadýðýný kimse inkâr edemez. Edemez de, bu memurun kendisini
'devlet', 'Devleti' de halkýn üzerinde bir 'hâkim-i mutlak' telakki etmesine engel olmaz!' (Cumhuriyet, 15 Eylül 1997)
Bir yandan 'feragat-i nefs' ile çalýþmak, öte yandan kendini bir 'hâkimi mutlak' olarak halkýn üzerinde telakki etmek! Attila Ýlhan'ýn tesbiti
doðrudur. Tek parti devri Cumhuriyet idarecilerinin problematiði
budur gerçekten!... Ýra Lapidus da söylemiyor muydu: 1950 yýlýna
kadar rejim, 'oldukça iyi eðitim görmüþ þehirli bürokratik ve askerî
elitin ülkenin bütününü hâkimiyetleri altýna aldýðý' bir rejimdir. Ve
Lapidus'a göre, bu rejim 'Osmanlý sisteminin devamý (altýný ben
çizdim HY) niteliðindedir. Ûlemâ ve eþraf (ve ilâve etmeli: 'tüccar!'
HY) siyasal otoriteden dýþlandýlar (...) Rejim Türk halký adýna kurulmuþtu, fakat Türk halkýndan hemen hemen kopuktu.'
Babam Yahya Hikmet Yavuz, oldukça erken bir yaþta, 1950 yýlýnda
emekli olduðunda ben on dört yaþýndaydým ve onun kaymakamlýk
yaptýðý yýllara iliþkin hatýralarým vardý; -ve, elbette çok önemli bulduðum bir tesbitim: O da, babamýn, tam bir ferâgat-i nefs ile çalýþmasýnýn yaný sýra, kendini bir hâkim-i mutlak saymak, Devleti halkýn
üzerinde bir tahakküm aracý telâkki etmek þöyle dursun, fisebilillâh
halkýn hizmetine vakfetmiþ bir insan oluþudur. Bir insan-ý kamil!
Þemsi-i Sivasî'nin 'Hakk'a makbul olmak ister, halka menfur olmadan'
mýsraýnda dile getirdiði ahlâký kendine düstûr edinmiþ bir Hak âþýðý!
Tek parti devrinin ceberrut idarecisi imajýndan uzak, o imajla baðdaþmasý söz konusu olmayan biriydi Yahya Hikmet Bey. Onun için,
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1965 yýlýnda, ölümünden hemen sonra yazdýðým bir yazýda þöyle
demiþtim:
'Çoðu kez, senin için 'niye bu kadar hoþgörü?' diye düþünmüþümdür.
En mutsuz günlerimizde bile senin baþ kaldýrdýðýna tanýk olmadýk.
Emekliye ayrýlýp Fatih'in arka sokaklarýnda, kiralýk katlarda, bir kar
gecesi annemle bir olup sana yüklenmemiþ miydin? Baþkalarýna
yapýlan haksýzlýklarý hoþgörmeyen sen, haksýzlýk sana yapýlýnca niçin
susuyordun? '38 yýl bu devlete þerefle hizmet etmemiþ' miydin? (...)
Savaþ yýllarýnda, boydan boya zeytin aðaçlarýyla kaplý bereketli
topraklar üzerindeki bir Batý Anadolu ilçesinde (...) halkýn kirli kara
ekmeði bile bulamadýðý yýllarda bir aðanýn 'Küçük beye armaðanýmýz
olsun efendim!' diye bir teneke beyaz peyniri getirdiði gece, utanmazlýðýný suratýna bir balta gibi indirerek jandarmalara teslim
etmemiþ miydin? 'Ben oðlumun boðazýndan haram lokma geçirmem!'
(...) Senin Anadolu'nun 15 þu kadar ilçesinde halk düþmanlarýna karþý
açtýðýn savaþý kimseler bilmedi. (...) Seni için olaðandý çünkü bunlar.
Bu senin ödevindi. Hiç kimse, ödevini yaptý, diye övülmezdi, övülmeye hak kazanmýþ deðildi. Övgü, Allah'a mahsustu sence.'
Babamýn hayat ve idare tarzýnýn tek parti ceberutluðu ile kabili telif
olmayýþý, hiç þüphe yok ki, onun dinibütün bir Müslüman, dünya ve
âhirete yüz çevirmeyen bir Ehlullah oluþundandý. Þimdi þunun altýný
önemle çizmek istiyorum: Dinibütünlük, Yahya Hikmet Bey gibi bir
Cumhuriyet idarecisinin zorba, astýðý astýk kestiði kestik celâlî bir
bürokrata dönüþmesine nasýl mâni olduysa, o her yýl, Cumhuriyet
Bayramý Nutuk'larýnda tekrarlamaktan sonsuz haz duyduðu bir deyiþle, 'Cumhuriyet'in yüksek idealleri' için fedâ-yý nefs ederek çalýþmasýna da asla mâni olmadý! Yahya Hikmet Bey'in akþamlarý eve
yorgun; ama halka ve Cumhuriyet'e hizmet etmiþ olmanýn gönül
itminâný ile dönüþlerini hiç unutmayacaðým. Uzun uzun akmýþ da
denize ulaþýp sükûn bulmuþ ýrmaklar gibi eve döndüðünde, gözleri
pýrýl pýrýl olurdu babamýn...
Diyeceðim þu ki, Cumhuriyet'i ve halký asla bir karþýtlýk olarak
görmedi Yahya Hikmet Bey. Bu anlamda da atipik bir Cumhuriyet
idarecisiydi. Bunda, inanmýþ bir cumhuriyetçi (Siirtte, Müdafaa-yi
Hukuk Cemiyeti'nin kurucu heyetinde, genç idadi talebesi Yahya
Hikmet Bey de vardýr) olduðu kadar, inanmýþ bir Müslüman
olmasýnýn büyük payý olduðu muhakkaktýr.
Rahmet istedi. Rahmeten vâsiâ.
(Hilmi Yavuz, Ýnsanlar, Mekanlar, Yolculuklar, Boyut Yay., Ýst., 1999,
s. 13)
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CAHÝT ZARÝFOÐLU
SARIKAMIÞ MAYIS 1974. Babamdan mektup aldým, mayýs onsekiz
tarihli. 1 Mayýs 1974 tarihli mektupçuðunu memnuniyetle aldým. Bu
mektupçuk kelimesini her iki türlü de anladým. Ýlki; demek kendisine
kýsacýk yazmýþým, ikincisi normal uzunlukta bir mektup yazmýþým,
ama babam bu küçültme takýsý ile onu ne kadar sevimli bulduðunu
anlatmak istiyor.
Baban da vaktiyle o diyarda sýhhatca iyi idi diye devam ediyor. Soðuk
olmasýna raðmen havasý gayet saðlam ve iyidir, hele o çamlarýn
yemyeþil manzarasýna doyulmaz, ben asker baþlýðý ile baþlayan ve
1926 yýlýnda Maraþ maarif müdürlüðünce öðrencilere ezberletilmesi
için okullara tamim olunan manzumumu O sarýkamýþta yazmýþtým.
Mektubunu alýnca eski hatýralarým canlandý. Sarýkamýþ-Kaðýzman
yolu üzerinde o zemanki adý (Kötek) olan bir nahiye merkezi vardýr,
bilhassa benim namýma ziyaret etmeni çok rica ediyorum, zemanýmda yani bundan 50-51 sene evel 1923 tarihinde nahiyenin imamý
mulla Mustafa hayattamýdýr? Halife Numan efendinin kardeþi Ýsmail
hayattamýdýr? bunlarýn vefat etmiþ olacaklarýný kuvvetle tahmin ediyorum, fakat çocuklarý hayatta olacaklar, mesela mulla Mustafanýn
küçük oðlu Habib, Ismailin o zemanki küçük kýzý vesaire, sonra o
zeman okul hademesi (Mehir Ali) nin aceba karýsý veya kýzý saðmýdýr?
O zemanki öðrencilerimden Hasan, Abo, Dede ve sair sað olup beni
ha-ürhyanlara selamlarýmý söyleyiniz. Talebem olanlarýn gözlerinden
öpüyorum, muallim Maraþlý Niyazi dersiniz, okulu köyün içerisinden
o zeman jandarma karakol binasý olan binaya nakil eden muallim derseniz hatýrlarlar, (evet hatýrladýlar. Bir efsane kahramaný gibi anlatýlýyorsun burada. Devrimci bir kaymakamla yaptýðýn mücadeleden
dolayi, büyük küçük bir dolu insana Kur'an-ý Kerimi öðrettiðinden
dolayý, ezan okununca derse ara verip çocuklarý, çiçekli kýrlara
götürür gibi topluca camiye götürdüðünden dolayý nesilden nesile
anlatýlarak hatýrlanýyorsun. Ve senden dolayý beni aradýlar buldular
iltifat ettiler, bu insanlara Kuran yerine içki içmeyi, Allahý anmak yerine kumar oynamayý öðretseydin, yabancýlaþmanýn uþak liderlerini
sevdirseydin baþým önümde dolaþacaktým) Babam devam ediyor: O
zemanki nahiye müdürü Hasan bey oðlu Hami bey hayattamý? Yine o
zemanki nahiye katibi efendi hayattamý? bir de nahiyenin köylerinden Efendi adlý bir talebem daha vardýr, acaba o da hayattamý?
bunlarý ve o zemanki talebelerimden hatýrlayamadýklarýmý soruþturma ile bulur selamlarýmý söylerseniz çok memnun olurum, hem
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Köteðin havasý gayet mülayimdir, þimdi orada her türlü aðaç ve bahar
çiçekleri açmýþtýr, yýkandýðýmýz Çermik denilen sýcak su hamamý
duruyormu? ayaðým düþse oralarýn taþiyle topraðý ile adeta konuþurdum.
Cahitciðim, (...) namazlarýný kýl ihmal etme. her iþ allahü azimüþþandan biter, hepimiz onun huzuruna çýkacaðýz, ne mutlu yüzü ak çýkanlara, allaha emanet eylerim, babanýz, Niyazi Zarifoðlu.
SARIKAMIÞ TEMMUZ 1974. babamdan mektup aldým, temmuz
onbeþ tarihli. 16.6.1974 tarihli mektubunuzu Maraþtan avdetimde,
evin kapýsýndan içeriye atýlmýþ buldum diyor: hemen mektubunuzu
açtým, sevgi ile okudum, saðlýk haberlerinizle müteselli oldum.
Cenabý hak sýhhat ve afiyetle hayýrlý ömürler ihsan etsin. Amin.(...)
Köteklilerle konuþmana memnun oldum. Mulla Mustafa efendinin
oðlu küçücük bir talebemizdi. Aferin ilk mektep müdürü olmuþ, gözlerinden öptüðümü söylersiniz. Maraþ savaþý hatýralarý öbür mektuba
kalsýn, þimdilik borç (yurtlar kurumuna olan kredi borcum) yavaþýný
neticelendir inþaallah. Müzeyyen diðer yeðenler, Yükseller, yani
Mehmet eniþteler, Fevziyeler rahattýrlar. Aþkýnýn ayaðýný bir jip
çiðneme olmuþsa da çok þükür bir sakatlýk yapmamýþtýr. Eniþtemiz
Gafaroðiu Ahmet Efendi siz sað olun vefat etmistir. Eminlere taziye
yaz. Gözlerinden hasretle öperim. Babanýz.
SARIKAMIÞ EYLÜL 1974. babamdan metup aldým eylül yirmibir
tarihli. 29 Aðustos 974 tarihli mektubunuzu hakikaten geç yazdýnýz.
Harekat dolayýsiyle (Kýbrýs harekatý) merakýmýz çok artmýþtý, bir daha
saðlýk haberlerini aradan uzun zeman geçirmeden bildirinizki müsterih olalým, hayýrlýsý ile inþallah evlat sahibi olursanýz bunu daha iyi
anlarsýnýz, meþhur hikayedir(...) Öyle ise bundan sonra mektubunu
asla ihmal etme.
Biliniz ki gözümüz, kalbimiz sizlerin üzerindedir.(...) Babanýz.
SARIKAMIÞ ARALIK 1974. babamdan mektup aldým, aralýk dört
tarihli. Mektubunuzu memnuniyetle aldým diyor. Gerek sýhhat
haberinize gerekse borcunuzu ödeme gayretinize çok sevindim (...)
Sait Adýyaman vilayeti orman müdürlüðüne tayin olundu, bizi
Mudurnuya davet etmiþti, bir hafta müsafirleri olduk, daha üç gün
evvel istanbula döndük, sýhhati maþallah yerinde idi. beni arabasiyle
Ankaraya götürdü, tanýdýðý baþ asistana ve doçente beni muayene
ettirdi, kan ve idrar tahlilleri yaptýrdý, bana çok hizmet etti. doðrusu
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hareketleriyle beni pek memnun býraktý, allah kendisini ve sizleri
sýkmasýn, daima muininiz olsun, doktorlar damar sertliði ve þekere
baðlý sinir sisteminde bazý rahatsýzlýklar buldular verdikleri ilaca ve
perhize devam ediyoruz, çok þükür iyiceyim. hamdolsun endiþeyi
mucip bir þey yok. Sait vazife bakýmýndan Maraþ orman baþ müdürlüðüne baðlý imiþ. tabii Maraþla münasebeti dolayýsiyle anneni daha
sýk görebilecektir, bu bakýmdan ayrýca memnunuz. (..) Allaha emanet
eylerim cahitciðim. Aplanýz selamlarla hatýrýnýzý sormaktadýr. Kurban
bayramýný tebrik eder analý babalý nice bayramlara nailiyetinizi
temenni ederim. Sarýkamýþ camiine cuma namazýna gidiyormusun?
Namazlarýný kýl. Babanýz.
KIBRIS VONÎ ÞUBAT 1975. babamdan mektup aldým, ocak otuzbir
tarihli. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühu Sevgili
oðlum, Cahitciðim diye baþlýyor: Yazdýðýnýz gibi borcun ödendiðini
müjdeleyen mektubunuzu almýþtýk, çok memnun kalmýþ ve hayýr
dualarda bulunmuþtum, yine de bu dualarýmý tekrar ediyorum, cenabý hak, seni dünyada ve ahirette sýkmasýn ve mesut eylesin ve saðlýklý avdetler nasip ederek hayýrlý ömürlerle muammer eylesin amin, ya
muin. sözü geçen mektubunuzdaki bildiriniz dolayýsiyle hemen mektup yazmamýþtým, isabetli oldu. yer deðiþtirmiþ olmanýz dolayýsiyle
elinize geçmiyecekti. Bu mekutubunuzda da Mersin adresini veriyorsunuz. Doðrudan doðruya Kýbrýs adresini vermiyorsunuz, bunun
sebebini anlamýyarak ve askeri bir prensip oludðu-nu tahmin ederek
mersin adresinize yazýyorum. Ýnþallah elinize vasýl olur.
Oðlum, seninle iftihar ediyoruz, bir evladýmýz cephede ve düþman
karþýsýnda vatanî görevini yapýyor diye. allahü azimüþþan düþmanlarýmýzý makhur, maðlup ve periþan eylesin, ordumuzu karada, havada ve denizde galip ve muzaffer kýlsýn. Bizler çok þükür rahatýz, senin
de rahat ve afiyette olmaný ve mukaddes vazifeni saðlýkla ifa ederek
rahat ve huzurla dönmeni cenabý vacibülvücut hazretlerinden dua ve
niyaz ederek hasretle ve sevgiyle gözlerinden öperim. Düþman
karþýsýnda bir saat nöbet beklemek ve vazife görmenin 60 sene nafile
ibadetten hayýrlý olduðunu bizzat sevgili peygamberimiz beyan
buyurmuþlardýr, böyle bir vazifeyi yapmakta bulunduðunuz için seni
ve bilcümle arkadaþlarýný tebrik eyler baþarýlar dilerim. Babanýz.
ANKARA MAYIS 1976. babamdan mektup aldým, mayýs dört tarihli.
Mektubunuzu memnuniyetle aldým diyor, daha önce kitaplarýnýz da
da geldi. Necip Fazýl beyin eseri Rabýta adlý kitapla, Tenbihül
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Mu'terrin adlý kitaplar. Söz burada iken temas edeyim. Bu kerre
Medinei Münevvere-de Hüseyin Fehmi adýnda bir zatla tanýþtým.
Nakþi ve Kadiri þeyhi olan Hüseyin Fehmi efendi muhterem bir þahsiyet olup, pazartesi, yani isneyn gecesiyle, cuma gecelerinde halen
zikr yaptýrmaktadýr. Orada Hamidiyye tekyesi namiyle maruf olup
Sultan Abdülhamit tarafýndan yaptýrýldýðý bildirilen bir tekyede mevcut bulunmaktadýr. Konuþmamýz sýrasýnda Necip Fazýl beyin sözü
geçen eserinden ve Abdülhakim Efendiden söz ettik. Meðer
Abdülha-kim Efendiye derin sevgisi ve baðlýlýðý varmýþ. Benden
Rabýta adlý eseri istedi. Söz verdim. Fakat kitabý emekli yarbay H.
Arantekine vermiþtim. Ankarada Kocatepe oturuyor. Hüseyin Fehmi
Efendiye mahcub olacaðým. Bu kitabýn bir baþkasýný nasýl temin ederiz. Istanbul’da Babý Alide hangi kütüphanede bulunur. Yahut sende
bir tane daha var mý? Varsa onu isteyeceðim.
(...) Cenabý hak nefsini haramdan muhafaza için hüsnü niyetle evlenmek isteyene ve efradý ailesini korumak için mesken yapmak isteyene
mutlaka yardým eder. Kasým efendiye anilgýyap ben de selamlarýmý
sunarým. Maneviyat yolunda bulunduklarýna göre kýrk yýllýk ahbab
gibi tanýþýrýz. Bir mutasavvýf þair öyle diyor.
kýrk bini birdir derviþin
arada aðyar gerekmez
ANKARA NÝSAN 1977. babamdan mektup aldým, nisan onüç tarihli, mektuplarýnýzý aldým diyor, sýhhat haberlerinize memnun oldum.
Ankaradan avdetimizden sonra bizim müzmin bronþit kendini gösterdi. Kan þekerimiz de biz farkýnda olmadan 177 ye yükselmiþ. Hallbuki
15 gün gönce yaptýrdýðýmýz bir tahlilde 93 gösterdiðinden normalmiþ
diye perhizi bozar gibi olmuþtuk. Meðer o yapýlan tahlil normal
deðilmiþ. Bir de fazla antibiyotik almýþýz. Allaha hamdolsun epeyce
aðýr haller geçirdik. Fakat yine cenabý hak lütfü keremiyle þifa ihsan
etti. Gerçi sahabei kiram hazeratý kendilerine herhangi küçük büyük
musibet eriþ mediði uzunca zeman geçerse Resulüllah (S.A.)
Efendimize müracaat ederek, aceba Allahü Azimüþþan bizi unuttumu
diye sorarlarmýþ. Amma tehammül edilemiye-cek derecede olursa
insanýn ümitlerinin kýrýlmasýna da se-beb oluyor gibi. Kendisinden
gelene razýyýz. Saðlýðýmýzýn kadrini bilmemiz ve ona kullukta kusur
etmemekligimiz icap ediyor. Allahü Azimüþþan kendisine kulluk vazifesini ifa eden kularýndan eylesin. Ýsyan edenler zümresinden
etmesin. Cahitciðim, sana bugünkü posta ile 3000 lira Kitabevi adresine gönderiyorum. (Akabeye ilk katkýsý) alýndýðýný bildirirsen memnun olurum.
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ANKARA OCAK 1978. babamdan mektup aldým, ocak yirmiyedi tarihli. Maraþtan yazýyor. Gözüm nuru oðlum ve cahitciðim diye baþlýyor. Geçenki mektubunuzu memnuniyetle aldým. Annenize okudum,
çok dua eyledik. Fotoðrafýna bakmakta olduðumuz küçük Fatma Betül
kýz büyüyor mu? Annesi ve sizler rahatmýsýnýz? (...) Annen ve ben
Betül dahil cümleten gözlerinizden öperek Allaha emanet eyleriz.
Babanýz Niyazi Zarifoðlu.
TUZLA ÝSTANBUL 1973. o sabah mümkündü ama uðramadým.
nasýl bir geceydi öyle. Duyargalarý þaþýrtýlmýþ bir salyangoz gibi
bocalýyarak dolandým. Bu arada sözüm ona akýlýlýk edip uyumaya
çalýþtým. Olmuyordu ve nihayet gecenin geç saatlerinde elimi dokundukça tutamla saç kalkmaya baþladý baþýmdan. O zaman çok korktum.
Ve oðlum cem evladým ineklik etme diyerek ayýkmaya çalýþtým.
Düþününce gördüm ki tabanýndan yere mýhlanmýþ gibi topraða
baðtlýktan oluyor bütün bunlar. Yeryüzünü yýrta yýrta adým atýyoruz.
Ayrýlýklara dayanamýyoruz. Ýsyan bu, baþýmýza gelenlere razý deðiliz.
(Cahit Zarifoðlu, Yaþamak, Beyan Yay., 2. Bas., Ýst., 1997, s. 94-99)

METÝN ÖNAL MENGÜÞOÐLU
(...) Babam trenciydi. Üstelik hareket kýsmýnda çalýþýyordu. Saatleri
hayata pek denk düþmeyen trenlerine vaktinde yetiþmek
mecburiyetinde idi. Benim çocukluðumun taþra þehirlerinde yegane
ulaþým aracýnýn ayaklarýmýz olduðu düþünülürse meramým daha kolay
anlaþýlýr sanýyorum.
Ben, çocukluk arkadaþlarýmý mahallemden seçmemiþtim. Benim
çevrem her þehirde merkezdeydi. Þehre hayli uzak olan evlerimizden
her gün þehre gelir ve dönerdim. Gece yarýlarýna kadar cami
çevrelerindeki oyunsuz sohbet evlerinde vakit geçirirdim. Babamýn
evde düzenli durmayýþý bu tutumumu kolaylaþtýrýyordu. Gerçi okumak veya okuduklarýmý tartýþmaktan gayrý bir þey yapmýyordum. Ama
yine de o yaþlardaki çocuklarýn gece yarýlarýna kadar evden uzakta
durmalarý türlü endiþeleri hatýra getiriyordu. Ki kendisini kolay
kandýrdýðým annem hiçbir gece ben eve varmadan uyumaz, yolumu
sürekli gözlerdi. Her seferinde kaygýlarýný dile getirir ama beni bu
konuda ýslah edemezdi. Okul dýþýndaki gündüz zamanlarýmý da kitap
evleri civarýnda geçiriyordum.
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Okumayý öðreninceye kadarki çocukluk dönemlerimden bende silinmez izler ve hayranlýklar býrakan neler vardý? En baþta dedemin ve
babamýn tarihî anekdotlarýný saymalýyým. Sonra evimizde bitip tükenmeden süren haftalýk bazen haftada iki günlük zikir meclisleri vardý.
Babaannemin sarýmsaklarý zevkini çýkararak ve dualarla yavaþ yavaþ
soymasý, onlarý kalýn bir bakýr sahana doldurmasý, üzerine azýcýk tuz
ekleyerek periyodunu hiç þaþýrmaksýzýn dövmeye baþlamasý, sonra
iyice ezilen sarýmsak tortusuna biraz da su ilave edip karýþtýrarak
oluþan sývýya sac ekmeðini bandýrýp iþtahla yemesi ve beni bu müthiþ
lezzetli nimete ortak etmesi yok mu?... Anne annemin ise kýrýk bir
Harputlu hatun hançeresi vardý. Hiç soluk almaksýzýn Kur'an,
Ahmediye, Muhammediye, Kara Davut ve Mevlid okumalarý…Bir de
dedemle bir aðýzdan anlattýklarý Cam Tayyare ve Þengüllüm
Þüngüllüm masallarý vardý.. Arada bir anne annemin Harput hoyrat
ve manilerinden okuduðu da olurdu. Beni çok cezbeden, etkileyen,
sarsan ve hiçbir zaman manasýný idrak edemediðim o mani ve ilahiler
hâlâ kulaklarýmda çýnlýyor gibidir:
Adýn senin Gaffar iken
Ayb örtücü Settar iken
Ey Allahým sen var iken
Ya ben kime yalvarayým
Þu mýsralarý anne annemin terennüm ettiðine bilmem ki kimleri
inandýrabileceðim:
Bir þuh-i sitemkâr yine saldý beni derde
Koydu nitekim baþýmý bin türlü kederde
Aðlar dururum her gece her vakt-i seherde
Sevdim seveli terk edemem hayr ile þerde
Bir misl-i melek, zat-ý peri, hüsn-ü beþerde
Gül bülbüle aþýk mý nedir zarýný bekler
Pervane dahi yanmað için narýný bekler
Sevdalý gönül göz yorarak yarýný bekler
Sevdim seveli terk edemem hayr ile þerde
Bir misl-i melek, zat-ý peri, hüsn-ü beþerde
Annemin bana masal anlatmaya pek vakti olmadý. Peþ peþe çocuklar
doðurdu. Ben o çocuklarýn birincisiydim. Benden sonra tam altý
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kardeþim geldi dünyaya. Annem okuma yazma bilmiyordu. Ama bir
ömür boyu babamýn eve taþýyýp getirdiði adýna maaþ denilen o sayýlý
parayý hep annem harcadý. Muhannete muhtaç etmiyordu bizi. Öyle
mükemmel bir bütçe yönetim sistemi vardý ki, þaþarsýnýz.
Etrafýmýzdaki komþularýn bir çoðundan daha zengin ve daha varlýklý
bir intiba býrakmýþtýk. Bütün kardeþlerimi ve beni hatta babamý da
pýrýl pýrýl tertemiz giydiriyordu. Ütüler, kolalar hiç eksik deðildi. Ufak
tefek dikiþ de geliyordu elinden. Bütün evlerimiz kiralýktý ve topraktý. Sonunda kendimize ait olan ev de kerpiçtendi. Annem o toprak
damlý ve toprak zeminli evde hem onca çocukla baþ ediyor hem de bir
zaman sonra yarý resmi bir tekkeye dönüþen evimizin görgüsüz köylü
misafirlerini müthiþ bir incelik ve maharetle firesiz aðýrlamasýný
beceriyordu. Neredeyse hiç yoktan varettiði harika görünümlü ve
lezzetli yemekleriyle bizi besliyor, misafirler karþýsýnda da evimizin
yüzünü aðartýyordu.
Babama gelince… Babam cerbezeli, her þeyin bir þeyini bilen ama
yine de kendi halinde eski bir þairdi. Ýlk mektebi Arap harfleriyle
okumuþtu. Latin harfli okumayý ise sonradan öðrenmiþti. Osmanlýca
kaleme aldýðý bir defter dolusu þiirini ele geçirmiþtim. Ýlk gençlik yýllarýnda o dönemin modasý olmuþ yazarlarýn eserlerini edinmiþ, okumuþ ve dahasý onlardan oluþmuþ bir kütüphane bile kurmuþtu.
Muazzez Tahsin Berkant, Güzide Sabri, Kerime Nadir, Mehmet Rauf
bunlardan bazýlarýdýr. Ayrýca batýlý birkaç isim de hatýrýma geliyor:
Anatole France, Lamartýne, Turgeniev v.b.
Babam kasabada iken terzilik yapmýþ. Doðrusu iyi bir terzi idi.
Taþýdýðý inceliklerin bir çoðu belki de terziliðinden geliyordu.
Sahiden ince ve harika bir sanattýr terzilik. Ne yazýk ki þimdilerde
terzilerin soyu tükenmektedir. Neyse, kasabadan taþýndýktan sonra
üniformalý trenci olan babamýn bu yeni mesleði daha da sanatkârane
idi. Çocukluk hatýralarýmýn üzerinde trenlerin, trencilerin
vazgeçilmez potansiyel bir duygu saðanaðý mevcut. Kanpanalar,
borazanlar, düdükler, tren çýðlýklarý ve duman… Ya o sapsarý taþ yapý
istasyonlar? O gurbetlerin, hasretlerin, vuslatlarýn hazinesi istasyonlar.
(...)
(Metin Önal Mengüþoðlu, Vahiy ve Sanat, Pýnar Yay., Ýst., 2004, s. 811)
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MEHMET ÂKÝF ERSOY ORHAN SEYFÝ ORHON AÞIK VEYSEL FARUK NAFÝZ
BEHZAD LAV ARÝF NÝHAT ASYA ÖMER BEDRETTÝN UÞAKLI NECÝP FAZIL KI

CAHÝT SITKI TARANCI ZÝYA OSMAN SABA RIFAT ILGAZ FAZIL HÜSNÜ DAÐ
CAHÝT IRGAT A. KADÝR (MERÝÇBOYU) CAHÝT KÜLEBÝ ÝLHAN BERK ORHAN

KUDRET AKSAL ÖZDEMÝR ASAF ATTÝLÂ ÝLHAN CAN YÜCEL HASAN HÜ

ERCÜMENT UÇARI MUHTEÞEM SÜNTER BAHAEDDÝN KARAKOÇ CEMA

KARAKOÇ NURÝ PAKDÝL ALÝ PÜSKÜLLÜOÐLU ERDOÐAN ALKAN KEMAL ÖZ

DÝNÇER SÜMER ERGÝN GÜNÇE METÝN DEMÝRTAÞ ERDEM BAYAZIT ÝHS

GÜRPINAR ATAOL BEHRAMOÐLU ABDÜLKADÝR BULUT SENNUR SEZER SÜ

NURETTÝN DURMAN AHMET TELLÝ HÝDAYET KARAKUÞ HÜSEYÝN PEKER H

MENGÜÞOÐLU ARKADAÞ ZEKAÝ ÖZGER ARZU K. AYÇÝÇEK BEHÇET AYSA

MEHMET ATÝLLA MARAÞ EBUBEKÝR EROÐLU SÝNA AKYOL BARIÞ PÝRHAS

CAHÝT YEÞÝLYURT TURAN KOÇ BEÞÝR AYVAZOÐLU METÝN CENGÝZ ÞÜK

ÖZÇELÝK VEYSEL ÇOLAK MURATHAN MUNGAN MUSTAFA RUHÝ ÞÝRÝN RON

FÝÞEKÇÝ YAÞAR AKGÜL YAÞAR BEDRÝ (ÖZDEMÝR) ADNAN ÖZER AHMET ER

TURAÇ ADEM TURAN LEVENT SUNAL MUSTAFA ÝSLAMOÐLU NEVZAT ÇE

ÞEKER TAHA ÇAÐLAROÐLU AKGÜN AKOVA ALÝ ASKER BARUT BETÜL TARIM

ERÖZÇELÝK SUNAY AKIN TACETTÝN ÞÝMÞEK TAYYÝB ATMACA ENVER TOPALO
AKIN MUSTAFA AYDOÐAN NAZÝR AKALIN HÜSEYÝN AKIN CENGÝZ COÞKUN

ÝDRÝS ÖZYOL ÝRFAN YILDIZ BEJAN MATUR MUSTAFA MUHARREM MUSTAF

TENEKECÝ M. HANÝFÝ ÝSPÝRLÝ MUSTAFA KELOÐLU MEHMET AYCI MUSTAF

ÇAMLIBEL KEMALETTÝN KÂMÝ KAMU NAZIM HÝKMET RAN ERCÜMEND

SAKÜREK ASAF HALET ÇELEBÝ SABAHATTÝN ALÝ AHMET MUHÝP DIRANAS

ÐLARCA MELÝH CEVDET ANDAY MÜÞTAK ERENUS BEHÇET NECATÝGÝL
MURAT ARIBURNU CEYHUN ATUF KANSU MEHMED KEMAL SABAHATTÝN

ÜSEYÝN ÞÜKRAN KURDAKUL TURGUT UYAR ALÝ YÜCE EDÝP CANSEVER

AL SÜREYA ECE AYHAN (ÇAÐLAR) AHMET OKTAY (BÖRTECENE) SEZAÝ

ZER HÝLMÝ YAVUZ ÖZDEMÝR ÝNCE ÜLKÜ TAMER YAVUZ BÜLENT BAKÝLER

SAN ÜREN CAHÝT ZARÝFOÐLU M. AKÝF ÝNAN EGEMEN BERKÖZ MELÝSA

ÜREYYA BERFE ÝSMET ÖZEL ÖZKAN MERT REFÝK DURBAÞ M. RAGIP KARCI

HÜSEYÝN YURTTAÞ NÝHAT BEHRAM OSMAN SARI AHMET ADA METÝN ÖNAL

AN CUMALÝ ÜNALDI HASANNEBÝOÐLU GÜLSÜM AKYÜZ HULKÝ AKTUNÇ
AN HABÝB BEKTAÞ ÝZZET YASAR METÝN DEMÝRCÝ ABDULKADÝR BUDAK

KRÜ ERBAÞ TUÐRUL TANYOL ALÝ CENGÝZKAN HÝLMÝ HAÞAL MUSTAFA

NÝ MARGULÝES AYHAN GÜLSOY HAYDAR ERGÜLEN SALÝH BOLAT TURGAY

RHAN HÜSEYÝN K. ECE ORHAN ALKAYA ÖMER FARUK HATÝPOÐLU CAFER

ELÝK NURULLAH GENÇ GÖKHAN AKÇÝÇEK MEHMET ERDOÐAN MEHMET

MAN HÜSEYÝN ALEMDAR HÜSEYÝN ATLANSOY RASÝM DEMÝRTAÞ SEYHAN

OÐLU MÜRSEL SÖNMEZ NECATÝ POLAT ÞABAN ABAK CEVAT AKKANAT ENÝS
ESRA ZEYNEP KEMAL SAYAR MEVLÂNA ÝDRÝS ÞAHÝN TAÞ DERYA ÇOLPAN

FA PINARBAÞI ALÝ AYÇÝL MUSTAFA OÐUZ FATMA ÞENGÝL SÜZER ÝBRAHÝM

FA BAKÝ EFE HÜSEYÝN KAYA NÝLAY ÖZER KADÝR AYDEMÝR ONUR CAYMAZ
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