
 



 

BIRAKALIM OZANLARIMIZ KONUŞSUN 

Mevlam gül diyerek iki göz vermiş / Bilmem ağlasam mı 
ağlamasam mı? /Dura dura bir sel oldum erenler / Bilmem 
çağlasam mı çağlamasam mı? 

Yoksulun sırtından doyan doyana / Bunu gören yürek nasıl 
dayana / Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana / Bilmem söylesem 
mi söylemesem mi? 

Mahzuni Şerifim dindir acını / Bazı acılardan al ilacını / Pir 
Sultanlar gibi darağacını / Bilmem boylasam mı boylamasam 
mı? 

 
Eşeği saldım çayıra / Otlaya karnın doyura / Gördüğü düşü 

hayıra / Yoranın da anasını 
Münkir münafıkın huyu / Yıktı harap etti köyü / Mezarına 

bir tas suyu / Dökenin de anasını 
Dağdan tahta indirenin / Iskatına oturanın / Mezarına 

götürenin / İmamın da anasını 
Derince kazın kuyusun / İnim inim inilesin / Kefenin diken 

iğnenin / Dikenin de anasını 
Müfsidin bir de gammazın / Malı vardır da yemezin / İkisin 

meyyit namazın / Kılanın da anasını 
Kazak Abdal nutkeyledi / Cümle halkı tâneyledi / 

Sorarlarsa kim söyledi / Soranın da anasını 
 
Eyvah fukaranın beli büküldü / Medet ticaretin gücüne 

kaldık / Eyiler âlemden göçtü çekildi / Bizler zamanenin piçine 
kaldık 

Rüşvet ile yarar hâkim hücceti / Hüccet ile alır kadı rüşveti 
/ Halk bilmiyor dini şer'i sünneti / Bozuldu sikkenin tuncuna 
kaldık 

Sene bin iki yüz altmış beş tamam / Okunur ezanlar boş 
bekler imam / Seyrani bu nutkun sonu vesselam / İnanın 
dünyanın ucuna kaldık 

 
Bir Abdullah vardı öldü dediler / Ne ey oldu gardaş öldün 

kurtuldun / Kefenin komşular aldı dediler / Ne ey oldu gardaş 
öldün kurtuldun 

Bir eşeğin vardı suya gitmezdi / Ahırdan çıkmaya dizi 
tutmazdı / Bu fakirlik seni hiç unutmazdı / Ne ey oldu gardaş 
öldün kurtuldun 

Üç yüz altmış beş gün oruç tutardın / Senede bir defa iftar 
ederdin / Et görseydin çiğnemeden yutardın / Ne ey oldu 
gardaş öldün kurtuldun 

Reyhaniyem iskatına oturduk / Yarı buçuk bir salavat 
getirdik / Şeker çuvalına sardık götürdük / Ne ey oldu gardaş 
öldün kurtuldun 

 
Nesini söyleyim canım efendim / Gayrı düzen tutmaz 

telimiz bizim / Arzuhal eylesem deftere sığmaz / Omuzdan 
kesilmiş kolumuz bizim … 

Benim bu gidişe aklım ermiyor / Fukara halinden kimse 
bilmiyor / Devletin sikkesi selam vermiyor / Kefensiz kalacak 
ölümüz bizim … 

 

Zenginin sözüne beli diyorlar / Fukara söylese deli diyorlar / 
Zemane şeyhine velî diyorlar / Gittikçe çoğalır delimiz bizim … 

 
Serdarî halimiz böyle n’olacak / Kısa çöp uzundan hakkın alacak 
/ Mamurlar yıkılıp viran olacak / Akıbet alınır öcümüz bizim 

 
Hele bir düşün ki gözümün nuru / Bu kadar parayı sana kim 

verdi / Bazı fukaraya bulma kusuru / Mesti kundurayı sana kim 
verdi 

Anadan doğunca kürkün var mıydı / Üryan gelmedin mi 
börkün var mıydı / Torba torba mecidiyen var mıydı / Tükenmez 
parayı sana kim verdi 

Kuş tüyü döşekte yattın uzandın / Haftada bir çeşit geydin 
özendin / Aferin aklına sen mi kazandın / Şu tompu tarlayı sana 
kim verdi 

Dinle Ruhsati’yi ne diyem sana / Sana bir öğüttür sanma ki 
çene / Çalışmayla verse verirdi bana / Bu köşkü sarayı sana kim 
verdi” 

 
Eyvah fukaranın beli büküldü / Medet ticaretin gücüne kaldık 

/ İyiler âlemden göçtü çekildi / Bizler zamânenin piçine kaldık 
Rüşvet ile yazar hâkim hücceti / Hüccet ile alır kadı rüşveti / 

Halk bilmiyor dini şer’i sünneti / Bozuldu sikkenin tucuna kaldık 
Sene bin iki yüz altmış beş tamam / Okunur ezanlar boş 

bekler imâm / Seyrânî bu nutkun sonu vesselâm / İnanın 
dünyanın ucuna kaldık 

 
Uzaktan yakından yuh çekme bana / Sana senin gibi baktım 

ise yuh / Efendi görünüp bütün insana / Hakkın kullarını yıktım 
ise yuh / Yuh yuh soyanlara / Soyup kaçıp doyanlara / İnsana 
kıyanlara / Yuh nefsine uyanlara yuh 

Ben hoca değilim muska yazmadım / Ben hacı değilim Arap 
gezmedim / Kuvvetliyi sevip zayıf ezmedim / Namussuza boyun 
büktüm ise yuh / Yuh yuh soyanlara / Soyup kaçıp doyanlara / 
İnsana kıyanlara / Yuh nefsine uyanlara yuh 

Ne demek efendim bey ve amele / Fakir soymak yakışır mı 
kemale / Rüşveti hak bilip her dakka hile / Yapıp kafa çektim ise 
yuh / Yuh yuh soyanlara / Soyup kaçıp doyanlara / İnsana 
kıyanlara / Yuh nefsine uyanlara yuh 

Bu kadar milletin hakkın alanlar / Onları kandırıp zevke 
dalanlar / Diplomayla olmaz hâkim olanlar / Suçsuzun başına 
çöktüm ise yuh/ Yuh yuh soyanlara / Soyup kaçıp doyanlara / 
İnsana kıyanlara / Yuh nefsine uyanlara yuh 

Mahzuniyim bende başlar asalet / Asillere paydos, beye 
nihayet / Şu insanlık derde girerse şayet / Ona yar olmaktan 
bıktım ise yuh / Yuh yuh soyanlara / Soyup kaçıp doyanlara / 
İnsana kıyanlara / Yuh nefsine uyanlara yuh 

 
Koca başlı koca kadı / Sende hiç din iman var mı / Haramı 

helali yedi / Sende hiç din iman var mı? 
Fetva verir yalan yulan / Domuz gibi dağı dolan / Sırtına 

vururum palan / Senin gibi hayvan var mı? 
İman eder amel etmez / Hakkın buyruğunda gitmez / Kadılar 

yaş yere yatmaz / Hiç böyle kör şeytan var mı? 
Pir sultan’ım zatlarınız / Gerçektir şöhretleriniz / Haram 

yemez itlerimiz / Bu sözümde yalan var mı? 
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Ey zahit şaraba eyle ihtiram / İnsan ol cihanda bu dünya 
fani / Ehline helâldir na ehle haram / Biz içeriz bize yoktur 
vebali 

Sevap almak için içeriz şarap / İçmesek oluruz düçar-ı azap 
/ Senin aklın ermez bu başka hesap / Meyhanede bulduk biz 
bu kemâli 

Kandil geceleri kandil oluruz / Kandilin içinde fitil oluruz / 
Hâkkı göstermeye delil oluruz / Fakat kör olanlar görmez bu 
hali 

Sen münkirsin sana haramdır bâde / Bekle ki içesin öbür 
dünyada / Bahs açma Hârâbi bundan ziyade / Çünkü bilmez 
haram ile helâli 

Aybalaaaam Tek başıma çıkıram ben /Dağlara bala 
dağlara bala dağlara / Yangını volkan görirem / Cin görirem 
can görirem / Mezerde hortlak görirem / Bin türlü tufan 
görirem / Gulllibi yaban görirem korkmirem / Korkmirem bala 
korkmirem 

Aybalaaaam Şafak vakti düşirem ben / Çöllere bala çöllere 
bala çöllere / Kükremiş aslan görirem / Kan giyen sırtlan 
görirem / Dalgalı umman görirem / Cin görirem can görirem/ 
Mezerde hortlak görirem / Bin türlü tufan görirem / Gullibi 
yaban görirem korkmirem / Korkmirem bala korkmirem 

Aybalaaaam Bu korkmamazlığım ile / Vallahi bala billahi 
bala tillahi bala / Harda bir yobaz görirem / Harda bir softa 
görirem / Harda bir molla görirem / Korkirem bala korkirem 
bala korkirem / Korkirem bala korkirem / Dalgalı fikirlerinden 
/ Riyakâr zikirlerinden / Korkirem bala korkirem bala korkirem 
/ Korkirem bala korkirem. Mirze Elekber Sâbir 

 
Kimi zalim kimi yaman / Nefsi galip vermez aman / 

Şirretlenir zaman zaman / Yobaz oğlu yobaza bak 
İnanmazsan biraz yokla / Evir çevir tam bir kukla / Gidişi 

var takla takla / Cambaz oğlu cambaza bak 
Hani vaatlerin hani / Tamir edecektin yani / Melek görünen 

bir cani / Gözü kanlı gammaza bak 
Yıktı ümitleri yıktı / Yıktı da kenara çıktı / Fakiri sıktıkça 

sıktı / Şu yalancı fetbaza bak 
Daimi'yim erilecek / Defteriniz dürülecek / Dağın ardı 

görülecek / Sen o zaman avaza bak 
 
Dünyanın üzerinde kurulu direk / Emek zây’olmadan, sızlar 

bu yürek / Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek / Söyle canım 
söyle dinlesin canlar 

Ocağa koymuşlar köşe taşını / Hak kollasın gerçeklerin işini 
/ Bir gün ağrıdırlar senin başını / Söyle canım söyle dinlesin 
canlar 

Adem eker yeryüzüne ekini / Ekin saklar yer altında kökünü 
/ Ayıkla gör karasını akını / Söyle canım söyle dinlesin canlar 

Pir Sultan Abdal'ım farz eylesinler / Yola gelmeyenden 
edilmez minnet / Cümlenin muradı dünyada cennet / Söyle 
canım söyle dinlesin canlar 

“Meğer hanım, Oğuzda Duha Koca Oğlu Deli Dumrul 
derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü 
yaptırmıştı. Geçeninden otuz akçe alırdı, geçmeyeninden döve 
döve kırk akçe alırdı. Bunu niçin böyle ederdi?“ Dedem Korkut 

 
 

 
 

NE KADAR YALNIZSAK O KADAR İYİ 
 
Küssem doğaya duymaz bile beni. Oysa doğa küsse 

bana… 
Kimim ki ben içimdeki kırgınlığımın önemi olsun. 

Parlayan güneş olsam değişir her şey. Değilim ki… 
Güdümlü mahkemelerin hükmü geçer mi doğaya. 

“Yağma yağmur, esme yel, açma Güneş” diyebilir mi? 
İçimin ruhsal karamsarlığının dışa vurumu mudur 

yazdıklarım? 
Kim mutlu olmuş ki yaşadıklarınca. 
Kim “mutlu oldum demişse” yalan değil midir? 
Güzel düşleri yok mudur “mutluyum” 

diyebilenlerin? 
Erişilmeyen düşlerle mutluluk oynaşır mı? 
 
Yıldızların romantizmi de gerekli bize, gerçeğin 

acımasızlığı da. Ancak o zaman anlıyoruz yaşadığımızı. 
Sahi “yaşam” nedir acaba? Başı sonu belli. 
Salt yeme, içme sevişme olmamalı gibi? Peki gerisi? 

On bin yıl öncesinden ne kaldı ki geriye? 
Sabah sabah saçmalıyorum galiba. 
Yaşadığım saçmalıklar ortamı mı beni böyle yapan? 
Yoksa yaşayamadıklarımın tortusu mu beynimden 

yazıya yansıyan. 
 
Küsüm duvarlara. Yıkılsalar sevinirim. 
Duvar ardında ne varsa çıksın ortaya. 
Kötüler hep mi duvar örerler? 
Kendi yalnızlıkları mıdır tutukları? 
Yoksa görülmeyen duvarlarımız mıdır bizi tutulu 

kılan. 
Ne kadar yıkarsak duvarları o kadar iyi midir? 
Yine de son sözü şairler söylermiş. 
Değil mi Can Baba? 
 

“Sen miydin o, yalnızlığım mıydı yoksa 
Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi 
Dilimizde akşamdan kalma bir küfür 
Salonlar piyasalar sanat sevicileri 
Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni 
Yakanda bir amonyak çiçeği 
Yalnızlığım sidikli kontesim 
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi 
 
……………………. 
 
Başucumda bir sen varsın bi de evren 
Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi 
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi “ 
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SARI DEFTER 
“Günlük gazetelerin ertesi gün ulaşabildiği bir yer burası. 

Ulaşım haftada üç gün çalışan tek bir otobüsle yapılıyor. 
Haberleşme kısıtlı. Daracık sokaklarda, çatısız evler hemen 
göze çarpıyor. Görenekleri, eğlenceleri, konuşmaları,  
yemekleri, aile yapıları, zaman zaman dilleri, kısaca her şeyleri 
ile farklı insanlarla birlikteyim. Hangisinin varlıklı, hangisinin 
yoksul olduğu belli olmayan öğrencilerim olacak gibi 
görünüyor. Sokak öyle…  

Kura çekmeden önce, görev yerimin nasıl bir yer 
olabileceğini her yönüyle düşünmeme rağmen, gördüklerimin 
hiç birisi aklımdan bile geçmemişti. Bu kadar farklılık 
olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ancak şimdi, yurdumun 
böyle bir yerindeyim ve yarın ilk dersime gireceğim.” 

Aylardan Eylül olmalı. Atamasının yapıldığı görev yeri ile 
ilgili ilk izlenimlerini, sarı yapraklı defterinin ilk sayfasına böyle 
yazmıştı, yıllar önce, kaldığı otel odasında. Tarih yoktu. 

Defteri incitmeden, okşar gibi kapattı. Çayından bir 
yudum alıp pencerenin önündeki koltuğuna yaslandı. 
İçlenmişti. Defter dizinin üstünde, elinin altında, 
korunaktaydı. Öylece kaldı. “Yarın ilk dersime gireceğim” 
tümcesi O’nun yüreğini burkmuş, o günlere gitmesi için 
yetmişti.  Yıl yetmişlerin bilmem kaçı. Oldukça geride. 
Televizyonun siyah beyaz, haftada üç gün yayın yaptığı yıllar…  
Yazmış ya, gazete bile ertesi gün ulaşıyor. 

Yirmili yaşların başı… Kan deli, ruh deli fişek… Doğru 
bilinenin kararlılıkla savunulduğu yaşlar. Yurt için 
yapılabilecek her şeye çıkar gözetmeden katılındığı yıllar. Ne 
yapılabilirse… Doğruluktan sapmadan… Ürperen yüreği, 
çayına uzanırken kendine geldi. “Hey gidi” dedi, salladı elini. 
Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. “Bir de şimdikiler” der 
gibiydi…  

Emekli olalı neredeyse yirmi yıl olmuştu. Hayattan pek 
bir beklentisi kalmamıştı artık. Her şey yolundaydı… Geçmişe 
yönelik şeylerle oyalanmaktan hoşlanıyordu. Bir de kendince 
okuma, kısa kısa da olsa yazma… “Tüh” dedikleri de vardı 
geçmişte, “iyi yaptım” dedikleri de… Sık sık dalar, geçmişte bir 
konuya takılır, onu yeniden yaşardı.  

 Elinde çay bardağı, pencerenin önündeki koltuğuna 
yerleşirken, gözü, dizindeki sarı deftere kaydı. Bardağı bırakıp 
defteri aldı eline. İlk görüyormuş gibi inceledi. Sonra 
yapraklarını hızla taradı... Bir daha… Yaslandı geriye. Defteri 
tararken Baran’ın adını gördü sanki sayfaların birinde. Çok 
sevdiği öğrencilerinden birisiydi Baran. Unutamadıklarından. 
Aralarında farklı bir bağ vardı diğer öğrencilere göre. Ufak 
tefek bedeni, kara kıvırcık saçları ile olmadık zamanda yanında 
oluverirdi. Pek konuşmaz ama sohbeti sevimliydi. Hemen her 
teneffüs yan yana gelmeseler de, Baran’ın fırsatçılığı ile bir 
kez olsun göz göze gelirlerdi onca öğrencinin arasından.  En 
çokta yaratıcılığını severdi O’nun. Yoktan bir şeyler üretir 
sorunu çözerdi bir şekilde... Çimento torbalarından resim 
kâğıdı yapmayı ondan öğrenmişti örneğin. Böylece en büyük 
sorununu da çözmüştü. Yardımcısı gibiydi yabanda. Onsuz 
olamaz gibiydi…  İçlendi, defteri karıştırmaya başladı. Onunla  

ilgili yazdıkları vardı. Epeyce aradı Baran’ın adının geçtiği 
sayfayı. Sonunda buldu... Titreyen elleri ile gözlüğünü düzeltti, 
sarı deftere kapandı. Yavaş yavaş okuyordu. Hiçbir şey 
atlamadan… 

“O gün ilk dersim Baran’ın sınıfınaydı. Kalabalık içinde 
yokluğunu fark ettim. Sordum.” 

Durdu, parmağını ayraç gibi kullanarak defteri kapattı. 
Boş gözlerle bakıyordu pencereden dışarı.  Bir şeyleri 
hatırlamaya zorluyordu kendisini. Bir zaman sonra defterin 
daha ileriki sayfalarında bir bölüm aramaya başladı. Sayfalar 
arasında birkaç kez gidip geldikten sonra aradığını buldu.  

“Müdürün çağırdığını söylediler. Gittim. Odasında düzgün 
giyimli iki kişi daha vardı. Müdür, Bakanlık Müfettişleri 
olduğunu söyledi. Benim için gelmişler. Şaşırdım. Oturmam 
için yer gösterdiler. Birisi beni süzerken, diğeri çantasından 
çıkardığı kâğıtların arasına karbon kâğıtları koyup yazı 
makinesine takmaya çalışıyordu. Müdürle göz göze geldik. 
‘Bilmiyorum’ dedi işaretle. Sessizlik sinmişti odaya. Yazma işi 
bittikten sonra ikisi de yazının altını imzalayıp bana uzattılar.” 

Geçmişte kimi yaşadıklarını ne zaman anımsasa, bu günkü 
aklıyla ya eksik görür üzülür, ya da beğenir gururlanırdı. 
Diklendi yerinde, anımsadı olanları. Şimdi, o anı yaşıyordu 
yeniden.  Yüzü parladı, gururla deftere döndü. Tek tek, tadını 
çıkara çıkara okuyordu. 

“Birbirine benzer dört soru sormuşlar. İlk soruyu 
okuduğumda yüzüm asıldı. Propaganda yapıyormuşum. 
Arkasından da neden, nasıl, kime, nerde sorularını 
sıralamışlar. Yerel gazetede adımın geçtiği bir haber varmış. O 
ihbar kabul edilmiş. Gösterdiler. Öğrencilerle yakından 
ilgileniyormuşum, onlara yasak yayınlar öneriyormuşum. Ne 
bulursanız okuyun diyormuşum… Önemsemedim. Tek tümce 
ile bütün soruları yanıtladım. ‘Sorulanların hiç birisini suç 
olarak kabul etmiyorum‘ diye yazdım. Beğenmediler. 
Direndim. Tartışma içinde birisi ‘vatan haini’ lafını kullandı. 
Elbette öfkelendim. Ve ‘asıl siz vatan hainisiniz’ dedim 
nereden edindiğimi bilmediğim bir güçle. Birisi ‘bak sen’ 
derken, öbürü ‘nasıl’ dedi. Sıraladım. ‘Ben, burada, böyle bir 
yerde, her türlü yoklukla boğuşarak, bir şeyler yapmaya 
uğraşırken, siz, tam bin kilometre öteden, üşenmeden, üstelik 
iki kişi, dört soruya yanıt almak için kalkıp geliyorsunuz. 
Derdiniz sadece yolluk almak, yevmiye almak... Şu dört soruyu 
posta ile gönderseniz ne değişir? Bu durumda ben miyim 
vatan haini.’ Oda buz gibi oldu.” 

Yaptığından hoşnuttu. Gencecik bir öğretmen olarak koca 
koca adamları nasıl da hırpalamıştı. Nasıl da unutamayacakları 
bir ders vermişti onlara kendince… Hem de öyle olmalıydı.  
‘Az bile söylemişim’ diye düşündü. Geriye yaslanırken 
kubardı, duygulandı. Hani, gün olup da, duygu öne çıkıp, akıl 
kilitlenip göz görmez, kulak duymaz, el tutmaz olur ya, işte o 
durumdaydı şu an... Her şey durmuştu. Duruşundaki hüzünle 
huzur kendini saklayamıyordu. Daldı gitti. Nice sonra kendini 
toparladığında gözü yarım çayına takıldı. Boş verdi. Parmağını 
kıstırarak belirlediği sayfaya geri döndü, baştan okudu... 

“O gün ilk dersim Baran’ın sınıfına idi. Kalabalık içinde 
yokluğunu fark ettim. Sordum. ‘Kaçakta kaldı öğretmenim’ 
dedi birisi. Bu ses onca sesin içinden sıyrılıp, hepsini yırtıp, 
gelip yüreğime saplandı. Anlamıştım ne dediğini. İnanmak 
istemedim, bir daha sordum. Bu kez başka bir ses gelip 
beynime saplandı… ‘Kaçakta kaldı öğretmenim.’  
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Hafta sonları, genellikle yoksul ailelerin çocuklarının, 
birileri adına, sınırın öte yanına kaçak mal getirmeye 
gittiklerini duyardım. Az bir paraya… Gidenlerden dinlediğim, 
mayın tarlası en zor olanı… Mayın tarlasında kalmak var. 
Kaçakta kalmak var. Orada ölmek var… Onun için zorda 
kalmayan gitmez… Herkes gitmez… 

Ders nasıl bitti bilmiyorum. Bahçeye çıktım. Bütün 
çocuklar çevremde. Ne olmuş, nasıl olmuş soruları sürekli 
yineleniyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, bağıra çağıra 
yorumlar yapılıyordu. O kargaşada Baran’ın sıra arkadaşı 
yanıma yaklaştı. Üzgün gözlerle yüzüme bakarken, silik bir 
sesle ‘nasıl olmuş öğretmenim’ diyebildi. Saçlarını okşarken, 
‘bak yakışık’ dedim. ‘Kaçakçı Şahan diye bir kitap var. Bekir 
Yıldız yazmış. Onu bul, oku, öğrenirsin.’ Sustu. Eli elimde kaldı 
bir zaman… Bırakmak istemiyordu. Zil çaldı. Koşuştular.”   

Ertesi gün gazeteye haber olduğunu hatırladı çakır bir 
gülümseme ile… Öğrencilere zararlı kitaplar önerdiğini o 
haberden öğrendi. O gün Baran giderken, O’nun dosyasına da 
işaret konuluyordu. Sonrasında, ıvır zıvır şeyler için, kaç kez 
sorular sorulacaktı ciddi kişiler tarafından, kaç kez yanıtlar 
verilecekti dik başlı. Emekli oluncaya dek… Hayıflandı. Eşi 
çayını yenilemek için salona girdiğinde, O’nu kucağında sarı 
defter, gözlerini silerken buldu. Ağlamaktan çok, yaşama 
sitem yüklüydü bakışları… 

 

BEKLİYORUM 
  

söylemeye geldiğim şarkı  
bu güne kadar duyulmadı 
günlerimi enstrümanımın tellerini ayarlayıp, bozarak geçirdim  
 
demek ki, vakti henüz gelmedi  
sözcükler henüz yerine oturmadı 
dileyen kalbimde yalnızca ızdırap var  
ne yüzünü gördüm 
ne de sesini duydum  
 
evimin önündeki yoldan geçerken 
sessiz adımlarını duydum sadece  
ancak henüz yanan bir ışık görmeden onu evime davet edemem 
onunla karşılaşabilme ümidiyle yaşıyorum 
ancak bu karşılaşma hâlâ gerçekleşmedi.  

 
Rabindranath Tagore 
Çeviri: Sultan Karataş  
 
* Rabindranath Tagore (1861-1941) şair, yazar, oyun yazarı, 

besteci, filozof, sosyal reformcu ve ressam olan, Bengalli bir 
bilgeydi. Bengal edebiyatını, müziğini ve Hint sanatını 19. 
yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında 'Bağlamsal 
Modernizm' ile yeniden şekillendirdi.  

** Rabindranath Tagore'un "Beklemek" şiiri, manevi, dini 
ve hatta romantik olmak üzere birçok şekilde yorumlanabilir 
ve b/öylede yorumlanıyor.  

Bu şiir, kendi içinde ruhsal bir yolculuğun bir ifadesi olarak 
yorumlandı. 

Tagore, burada öz itibarıyla Tanrı'nın herkesin içinde 
yaşadığı Hindu inancından ve O'na giden yolculuğun herhangi 
bir aracı gerektirmediğinden bahsediyor. 
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YAŞAMAK HAYAT OLMAKTIR 
Hayat özen ister. 
Huysuzdur, yeterince ilgi göstermezsen sırtını dönüverir. Hiç 

anlamazsın. Yolunda gitmeyişlere kızarsın. 
Nazlıdır, öyle ilgi göster falan diye uğraşmaz. Sessizce 

avuçlarından kayıverir. Kalakalırsın. 
Heveslidir, aslında senden yanadır, birlikte akmak ister. 
Bereketlidir, sen ne kadar verirsen, katlar çoğaltır geri verir. 

Yaşamak ciddi bir şeydir, şakaya gelmez. 
Her iş, her insan, her nesne, her canlı ve etrafındaki her şey 

ilgini bekler. İlgisiz, özensiz, sorumsuz davrandığın hiçbir şey 
yüzüne gülmez, çoğalmaz, bereketlenmez. Öylesine yaşanmaz. 
Öylesine yaşadığın hayat hiçbir şeye benzemez. 

Emeğini, dikkatini, zamanını, enerjini, düşünceni, duygunu 
verdiğinde güzelleşmeyen bir şey yoktur hayatta. Bir çiçek, bir 
çocuk, bir eşya, bir proje, bir ev, bir insan, bir ilişki sen ne kadar 
içinde olursan o kadar güzelleşir. Hayatın kuralları hep çok 
basittir. 

Hem emek verdiğin kadar zevk verir her şey. 
Emek vermeden aldığın sevgi bile değersizdir çoğu zaman. 

Umurunda olmaz. 
Suladığın çiçeğin gün be gün büyüyüşünü izlemek, açmış bir 

çiçekten daha çok mutluluk verir. 
Gece gündüz uğraştığın projenin başarısı, emeksiz aldığın 

sonuçtan daha çok başarılıdır. 
Sorumluluğunu aldığın, ilgini, özenini verdiğin bir ilişki ancak 

senin ilişkindir ve doyum hissettirir. 
Detaylarını düşündüğün, uğraş verdiğin bir ev ancak yuva 

olabilir. 
Tüm varlığınla içinde olmadığın, o olmadığın hiçbir şey sana 

ait değildir, sen de ona ait olmaktan keyif alamazsın zaten. 
Yaşamak, bir hayata sahip olmanın ötesindedir. 
Yaşamak, hayat  olmaktır. 
Çiçek olmak, iş olmak, aşk olmak, ev olmaktır… 
 

 
 

YAŞAMAK TABUT BOYU  
perdesiz bir tiyatro hayat 
çile işlemiş ellerimle 
parmaklarımdan kayıp giden 
yarınlarım nerede  
 
tersine ilerlerken saatler 
boyu devriliyor gökdelenlerin 
neferler salınıyor barışa 
yaşamak tabut boyu 
artık savaşlar okşuyor bedenimi  
 
ateş ve barutla ısınan dünyada  
şafak kirpiklerime kavuşurken vuruldu 
söndü gözlerimin ışığı 
çocuklar gömüldü güneşsiz yurtlara 
kurumuş gül dallarından 
ateşler yakın uygarlığın karanlığına 
günaydınsız kalmış yeryüzü  
göğe veda etmiş mavi bulutların hüznü  

 

 
ŞÜKREDİN 
 
Kuru ekmek buluyorsanız 
Bilin size duble yol yaptık 
İnşaattan düşüp, kırıldıysa kolunuz 
Asma köprülerden size kol yaptık 
 
Yoksulluk kaderdir, anlayın artık 
“Kadere isyan” bu nasıl maktık 
Neyimiz varsa Katar’a sattık 
On liraya soğanın tadına baktık 
 
Ülkemde yoksulluk, sıfıra indi 
Çetelerimiz halkın sırtına bindi 
Kalkın, halay çekin, oynayın şimdi, 
Tokmak bende, davulu sizlere taktık 
 
Yoksulluk lafını bir kenara at 
İman et, seni bekliyor sırat 
Şeyhler, tarikatlat kurtarır heyhat! 
Yoksula cennette bir havuz yaptık. 
 
Corona aşısı, eş, dosta lazım 
Yoksulun canı; kaç kuruş, kuzum? 
Siz kendinize, bol mezar kazın 
Biz bu ülkede, destanlar yazdık  
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1 MAYIS 

İşçinin, emekçinin bayramı, devrimin şanlı yolunda 

ilerleyen halkların bayramı 

Dünyanın her yerinde 1 Mayıs, dil, din, ırk, cinsiyet, 

kültür, yaşam ayrımı yapmadan kutlanan tek bayramdır. Tek 

ayrımı insanlığa karşı olanlardır. 

İnsanlığa karşı olanlar; 19. yüzyılda işçileri ve emekçileri 

çok zor ve sağlıksız koşulda 12-14 saat çalıştıyordu. 

1856’da,  Avustralya’da taş ve inşaat işçileri 8 saatlik ve 

güvenceli iş için alanlara çıktılar. 

1886’da, Amerikan İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 

angaryaya, sömürüye ve ırkçılığa karşı zencilerle birlikte bir 

milyon işçi alanlara çıkıp grev yaptılar. Siyahların 

giremediği ulusal parka birlikte girip taleplerini ortak 

haykırdılar. 

 ABD’de diğer günlerde de devam eden grevler, 

kapitalistleri rahatsız etti. Devletin güvenlik güçlerini göreve 

çağırdılar. Zor ve yıldırma ile bastırmaya çalıştılar, ama 

işçiler, emekçiler kararlı davranıp dağılmadılar. Devlet ve 

sermaye, grev yapılan bir fabrikada dışarıdan topladığı grev 

kırıcılarını işçilerin üzerine saldırgan köpek gibi bıraktı, 

olmadı bombalattı. Birçok işçi ve polis öldü. Her zaman 

olduğu gibi bunu işçilerin üstüne yıkmak için tutuklamalar 

başladı, ardından seçtikleri işçi önderlerini idam ettiler. 

O günden bu yana işçiler, emekçiler 1 Mayıs’da her türlü 

baskıya, sömürüye, yokluğa, yoksulluğa, toplumsal 

eşitsizliğe, canlıları ve doğayı katledenlere karşı, eşitlik, 

özgürlük, birlik ve dayanışma günü olarak alanlara 

çıkıyorlar.  

1856’dan bu yana, yani 166 yıldır hakları için mücadele 

eden işçi ve emekçiler, her zaman emperyalistlerin, 

sömürücülerin, doğa katliamcılarının ve ırkçıların uykularını 

kaçırmıştır. 

1889 yılında 2. Enternasyonal’de Fransız bir işçinin 

önerisi ile 1 Mayıs’ın  “birlik, mücadele ve dayanışma 

günü” olarak kutlanmasına karar verildi. 

Bu mücadele birçok ülkede 8 saatlik iş gününü devletlere 

kabul ettirdi. 

Osmanlı’da 1 Mayıs ilk 1906’da Basmahane’de kutlandı.  

1911’de Selanik’te, 1912 yılında İstanbul’da 1 Mayıs 

kutlaması yapıldı. 
 

1921’de İstanbul İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal 

orduları altında iken, Türkiye Sosyalist Fırkası’nın 

çağrısı ile emekçiler alanlara çıkarak yasağa rağmen 

“Yaşasın 1 Mayıs, Kahrolsun Savaş” sloganı ile amale 

bayramını kutladılar. 

1923 yılında “1 Mayıs İşçi Bayramı” yasal olarak 

kabul edildi. Arkasından 1924 yılında yasaklandı,1925’te 

takrir-i Sükûn Yasası ile de uzun süre işçilerin alanlara 

çıkması, taleplerini haykırması engellendi. 

 

1935 yılında işçilerin mücadele gününü “Bahar 

Bayramı”na dönüştüren devlet, ücretsiz tatil günü olarak 

kabul etti. 

Yasaklar ülkesi olan Türkiye’de işçiler emekçiler, 

devrimin şanlı yolunda ilerleyen halklar her zaman 

karşılarında barikatları, copları, bombaları buldular. 

 

1977’de 500 bin işçinin, emekçinin katıldığı Taksim 

Meydanı’nı kana bulayan sömürücü devlet, 34 emekçinin 

canına kıydı. Kanlı 1 Mayısı elbette işçiler emekçiler 

unutmadı. Her 1 Mayıs onları da anmanın günü yapıldı.  

2009’da tekrar resmi bayram olmasını kabul eden 

hükümet, işçilerin haklarını ise adım adım ellerinden 

almaya devam ediyor. 

Esnek çalışma, performansa dayalı çalışma, kiralık işçi 

çalıştırma adı altında 8 saatlik iş gününü ve güvenceli 

çalışmayı kapitalistlerin lehine çevirdi. 

Çalışma yaşamını 1856 yılına dönüştürmeye çalışan 

emperyalist güçlere ve sömürücü devlet anlayışa karşı, 

işçiler, emekçiler yine 1 Mayıs’ta alanlara çıkıyorlar. 

Yılmadılar, dağılmadılar, işçisi ile emekçisi ve köylüleri 

ile birlikte, baharın güzelliğine uygun, bayramlık 

giysileriyle dayanışma, mücadele, eşit yurttaşlık, 

bağımsız Türkiye ve parasız demokratik eğitim 

taleplerini haykırıyorlar. Haykıracaklar,  

1856’dan bu yana birlik, mücadele ve dayanışma günü 

olan 1 Mayıs, barbarlık düzeni son bulduğunda halkların 

gerçek bayramı olacak. 
Kalk ey lanetle damgalanmış/Aç ve çıplak mazlum dünya! 
Zulme karşı yürekler yanmış,/ Alevlenmiş bu dava! 
( Osmanlı Enternasyonal marşının ilk dörtlüğü) 

YAŞASIN 1 MAYIS, YAŞASIN BİRLİK,  DAYANIŞMA 

 

 


