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Takdim

Kahramanmaraş Belediyesi ilimizde yetişen ve ülkemizin irfanına hizmeti 
geçmiş değerleri anmayı ve onlara vefa göstermeyi bir kadirşinaslık görevi 
addetmektedir. Söz konusu değerlerimizden biri de pek yakında kaybettiği
miz şair, fikir adamı ve siyasetçi Erdem Bayazıt'tır.

Erdem Bayazıt şehrimizde doğup büyümüş olmakla birlikte ülkemizin, hat
ta bütünüyle mensubu bulunduğumuz medeniyetin bir değeridir elbette. 
Türkiye Yazarlar Birliği'nce hazırlanan bu anma kitabındaki "Sergüzeşt" ve 
hayat hikâyesi bölümlerinin dışında "Maraş ve Erdem Bayazıt" başlıklı müsta
kil bölümde açıkça görülecektir ki, Erdem Bayazıt'ın üzerinde çocukluk çağ
larından itibaren yetiştiği dönemin Maraş'ının derin izleri vardır. İyi yetişmiş 
ve sonunda ülkemizin ve medeniyetimizin önemli isimlerinden biri olmuş 
bulunan Erdem Ağabey'in şiir ve fikir teknesinde Kahramanmaraş'ın izlerini 
görmek bizler için gönendirici bir durumdur. Evet, onu sadece sevgili şehri
mizle, Kahramanmaraş'la sınırlandıranlayız ama bu, onun Maraş'ın bir parçası 
olduğu gerçeğini de değiştirmez.

Erdem Bayazıt sadece bir şair değildir. O ülke ve dünya meseleleri hakkında 
fikir üretmiş bir siyasetçidir de aynı zamanda. Bir dönem Kahramanmaraş'tan 
milletvekili seçilmiş ve ilimizi TBMM'nde temsil etmiştir. Ülke ve dünya me
seleleri üzerindeki duyarlılığını sağlığında yakından takip ettiğimiz Erdem 
Ağabeyimizin bu yönden de öncelikle Maraş'a ve umumî olarak da ülkemize 
hizmet ettiğini vurgulayalım.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin kuruluşunda da hizmeti geçmiş bulunan Erdem 
Bayazıt'ın TYB çatısı altında toplanan ve bu anma kitabının hazırlanmasında 
emeği geçen yazar ve araştırmacılar tarafından böyle bir çalışmayla anılması 
son derece şükrana lâyık bir durumdur. Kaldı ki TYB ilgilileri 30. kuruluş yıldö
nümlerinde üç ayrı şehirde (İstanbul, Konya ve Erzurum) "Yaşayan Yazarlara 
Vefa" toplantıları meyanında Erdem Bayazıt için açıkoturum ve paneller dü
zenlemişlerdi. Bundan kısa bir süre sonra ise Erdem Ağabey aramızdan ayrıl
dı. Bunu gerçek bir vefalılık örneği olarak buracığa kaydetmek istiyorum.

Biz de Kahramanmaraş Belediyesi olarak üzerimize düşen vefa görevini bu 
anma kitabının basımını üstlenmekle bir nebze de olsa yerine getireceği
mize inanıyoruz. Erdem Bayazıt'ın nefesiyle yetişen bir neslin içinde olmak
9
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şahsımız için de bir şereftir. Kendisiyle çok öze: b;r hukukumuz vardı. Ama bu 
hukukun ötesinde o bir neslin Erdem ağabeyiydi. Orta öğrenimimde kendisi
ne öğrenci olmak nasip olmuştur. Benim ve akrarianmın üzerinde çok ciddi 
emekleri vardır.

Erdem Bayazıt gerçek manada bir kültür abidesidir. O bizim hayata dair çok 
şeyler öğrendiğimiz ağabeyimizdi. Benim ve akranlarımın çoğu onun yazdığı 
eserler ve yaydığı güzel hava ile büyüdü. Kendisine vefa adına üzerimize ne 
düşerse yapmaya çalışacağız. Bu anma kitabının dışında Erdem Bayazıt ismini 
Kahramanmaraş'ta kalıcı hale getirebilmek için çeşitli girişimlerde bulunaca
ğız.

Erdem Ağabeye ve bu vesileyle Kahramanmaraş'ta yetişmiş, bu coğrafyanın 
havasını solumuş ve ahirete intikal etmiş bütün büyüklerimize rahmet dili
yorum. Kahramanmaraş Belediyesi'nin bu alandaki hizmetleri bunlarla sınırlı 
olmayacak ve uzun yıllar boyunca devam edecektir inancındayım.

Mustafa Poyraz
Kahramanmaraş Belediye Başkanı
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Sunuş

Erdem Bayazıt, tek parti döneminden sonra edebiyatımızda ve şiirimizde ki
şilik dönüşümünü işaret eden önemli isimlerden biri idi. İlk Cumhuriyet ku
şağının basit ideolojik kalıplarla yetinen şair ve yazarlarının ardından gelen 
bu yeni nesil, derinlere giden köklerinin farkında olmaları, ucuz ideolojik slo
ganlarla yetinmeyen kabulleri, siyasî sınırları aşma ve geniş ufuklara yönelme 
iradeleri ile seçilir. Sezai Karakoç'un erken zuhurundan sonra ortaya çıkan ve 
1960'tan sonra eserlerini vermeye başlayan bu nesil edebiyatımızın sokulmak 
istendiği sun'î yatağından tabiî yatağına avdetinin müjdecisi olmuştur.

Bir an kayboldun gibi! Yaşadım kıyameti 
Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti

Hem mahallî, millî ve hem de cihanşümul olmanın ne demek olduğunu bu 
nesil eserleriyle ve hayatlarıyla ortaya koydu. Erdem Bayazıt'ın dünyanın bu
günkü çıkmazlarını, beşeriyetin teknoloji karşısında küçük düşürülüşünü ifa
dede gösterdiği heyecan, insanının ve ülkesinin sesi olmaya yönelme iradesi 
kadar güçlüydü.

Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma 
Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma 

Maraş'ın"bey"tabiatlı çocuğu, 1950'li yıllarda şehrinde alazlanmaya başlayan 
gençlik ateşinin içinde pişti. Hayatlarının Maraş'tan sonraki dönemlerinde de 
birlikte anılan arkadaş grubu, bir edebiyat çevresi oluşturacak yeteneklerini 
yalnızlaşarak ziyan etmediler ve edebiyatımızın 1970 sonrasında varlıklarını 
toplu olarak gerçek anlamda duyurdular.

Erdem Bayazıt, 1972'de yayınlanan ilk şiir kitabı Sebeb Ey'den itibaren muh
tevasını ve sesini koruyan şiiri yanında, günlük gazetelerde veya dergilerde 
yayınlanan yazılarıyla da bir fikir ve hareket bütünlüğü ortaya koydu.

Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından 
Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından

Mehmet Akif'in çağımızdaki hayrülhalefi aransa, ilk akla gelecek isimlerden 
biri Erdem Bayazıt olurdu. Şiirinde müslümanların kaç asırlık bunalımlı hayatı 
ve buna karşı geliştirilmesi gereken tepki ifadesini bulur. Erdem Bayazıt, şiirle 
fikri içiçe geçirmesine rağmen, lirizmini kaybetmez. Kitlelere şiiriyle hitabı, bir 
haykırış olarak hissedilir. Bu hitabet üslubu, duygulu arkaplanını yüzünden 
okuyanı rahatsız etmez. Fikir ve siyaset vurgusu şiirine yük olmaz. Milletinin
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inancını, ümidini, öfkesini ve sevgisini terennümde son dönemlerde pek gö
rülmeyen Mehmet Âkif vari yüksek ses dikkati çeker. Şiiri bazan acı bir feryat 
halini alır, bazan bir meydan okumadır, bazan da hisli bir duaya dönüşür.

Döner döner döğünür eritir dağlan yobaz kayaları 
Daha der sığmaz kabına yönelir göğe teslim olur 
Ve düşerken toprağa çağırır 
Sebeb ey.

Erdem Bayazıt, âdeta, batılılaşma döneminin milletinden, tarihinden, biri
kiminden ve medeniyetinden kopan yabancılaşmış aydınına karşı şiirle di
renmiştir. Kültürsüz iktisat, iktisatsız kültür olmayacağı düşüncesini sonuna 
kadar savunmuştur. Edebiyatçı kişiliğinin, hareket ve siyaset adamlığından 
zarar görmemesi dikkat çekicidir.

Erdem Bayazıt'ı 50. Sanat yılında, en olgun zamanında kaybettik. Sanat haya
tının 50. Yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin İstanbul, Konya ve Erzurum 
Şubeleri kalıcı faaliyetler gerçekleştirdi. Bu toplantılarda sunulan bildirilerin, 
yapılan konuşmaların önemli bir kısmı elinizdeki kitapta yer almaktadır.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucularından olan Erdem Bayazıt'la ilgili bir ar
mağan kitap yayınlanması fikri, değerli Kahramanmaraş Belediyesi başkanı 
Mustafa Poyraz tarafından ilgiyle karşılandı. Kahramanmaraş'a İlahî bir bağış 
olduğunu düşündüğümüz Erdem Bayazıt, böylece vefatından sonra da hem
şehrilerinin ilgisine mazharoldu.

Erdem Bayazıt Kitabı'nın vefatının hemen akabinde hazırlık çalışmalarını yü
rüten TYB Yönetim Kurulu üyesi Dr. Veysi Erken'e, onun son halini almasında 
büyük emeği olan TYB Vakfı Müdürü Yusuf Turan Günaydın'a, kitabın arkap- 
lan çalışmalarını yürüten TYB Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ahmet 
Fidan'a teşekkürler ediyoruz. Onların emeği ve gayreti olmasaydı, bu kitap 
yayınlanamazdı.

Erdem Ağabey'e bu vesile ile bir daha sonsuz rahmet diliyoruz...

D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar B irliğ i Vakfı Başkanı

İbrahim  Ulvi Yavuz
Türkiye Yazarlar B irliğ i Başkanı
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i. 
Hayat Hikâyesi

"Biz âciz kaldık 
Bosna sen 

ayaktasın!"

Aliya İzzetbegoviç'in 
cenaze merasimi 
şiddetli yağmur 

altında. 
(Saray Bosna, 

19 Ekim 2003) 
(Fotoğraf: D. Mehmet 

Doğan)
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HoH

Sergüzeşt

1939 Kahramanmaraş'ta doğdu (18 Aralık).
1953 Maraş İstiklâl Ortaokulunu bitirdi.
1958 İlk şiirleri Kahramanmaraş'ta yayınlanan Hamle dergisi ve Gençlik gaze

tesinin sanat ekinde çıktı.
1959 Maraş Lisesi'nden mezun oldu.
1959 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldu.
1960 Kahramanmaraş dergi ve gazetelerindeki ilk şiirlerinden üçü Şeref 

Turhan'ın hazırladığı Maraş'lı Şairler adlı antolojiye girdi.
1961 İ. Ü. Hukuk Fakültesinden ayrıldı ve A.Ü. Hukuk Fakültesine kayıt yaptır

dı.
1963 Yüksek öğrenimine ara vererek askere gitti. Askerliğini yedek subay öğ

retmen olarak Burdur iline bağlı Çuvallı, Yeşilova köyünde yaptı.
1964 Askerlik dönüşü Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu.
1967-72 Milli Kütüphane'de çalıştı ve Süreli Yayınlar Şube MüdürYardımcılığı 

görevinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Basın Bürosu Memurlu
ğu yaptı. Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttü.

1968 Nuri Pakdil yönetiminde çıkan Edebiyat Dergisi'nm kurucuları arasında 
yer aldı.

1971 yılında DTCF'den mezun oldu
1971 Kahramanmaraş Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğine başladı.
1972 İlk şiir kitabı Sebeb Ey Edebiyat Yayınları arasında (2. ve 3. baskısı Akabe 

Yayınları) çıktı
1974 İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarının kuruluş günlerinde ge

nel sekreter olarak vazife aldı
1975 Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'ne müdür oldu.
1976 Mavera dergisinin kurucuları arasında yeraldı; sahibi olduğu Mavera'n\r\ 

yazı işleri müdürlüğünü de yürüttü.
1976 Akabe Yayınevini kurdu.
1978 Türkiye Yazarlar Birliği kurucu üyeleri arasında yer aldı
15
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1981 Ajans 1400'ün film ekibiyle birlikte iki ay Pakistan'ın Peşaver kenti başta 
olmak üzere İran, Hindistan ve Afganistan içlerini gezdi ve izlenimlerini 
topladığı İpek Yolundan Afganistan'a adlı eserinde topladı.

1982 İpek Yolundan Afganistan'a adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Basın 
Ödülü'nü kazandı.

1984 Akabe Anonim Şirketi'nin İstanbul'a taşınması kararıyla bu görevini 
devrederek memurluğa döndü. Devlet Planlama Teşkilatı'na sözleşmeli 
personel olarak girdi.

1987 30 Kasım 1987 milletvekili seçimlerinde Anavatan Partisi'nden aday 
olan Bayazıt, Kahramanmaraş milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin 18. dönem çalışmalarında Milli Eğitim ve Çevre Komis
yonlarında görev aldı.

1987 Parlamenterler Birliği üyesi oldu.
1987 Risaleler adlı şiir kitabı yayınlandı (İz Yay., 2. baskı: 1989).
1988 Risaleler adlı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülünü kazandı.
1992 Seçimlerinde adaylığını koymadı ve İstanbul'a yerleşti.
1992 Şiirler adlı kitabı yayınlandı (Toplu Şiirler: Sebeb Ey -  Risaleler, İz Yay., 4. 

baskı 1998).
1997 yılından itibaren Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
1997 Ak Radyo'da "Şiir, Yalnızca Şiir"adlı programı hazırladı.
1999 Gelecek Zaman Risalesi adlı şiir kitabı yayınlandı (İz Yay.).
2003 Strazburg'da yapılan Türkçenin 5. Uluslararası Şiir Şöleninde "Yahya Ke

mal Büyük Ödülü"nü aldı.
Yazıları Açı, Hamle, Çıkış, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera ve Yedi 
İklim dergileri ile Yeni istiklâl, Yeni Devir, Zaman ve Yeni Şafak gazetele
rinde yayınlandı.

2008 İstanbul'da hakka yürüdü (5 Temmuz).
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Resmî ve Hususî Hayatı

Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL- Tuncer TÜRKLEŞ

Erdem Bayazıt 18 Aralık 1939 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. 
Özellikle 1960 yılından sonra şair, yazar, gazeteci ve edebiyatçı olarak sanat 
ve edebiyat dünyası tarafından tanındı. Babası Kahramanmaraş eşrafından 
devlet memurluğu görevinde de bulunmuş Ökkeş Tahsin Bey, annesi ise ev 
kadını Şerife Hanım'dır.

Bayazıt çocukluk ve gençlik yıllarını anlatırken anılarının hep mutluluk tablo
ları ile dolu olduğunu söyler. Kendi deyimi ile "O tabloda ne var? Tabiatla iç 
içelik var. İfratın, gösterişin, şatafatın asla semtine uğramadığı bir sadelik var." 
Daha çocuk denecek yaşta doğanın bütün güzelliklerini görmüş, doğayla iç 
içe olma fırsatını yakalamıştır.

Erdem Bayazıt, ilköğrenimini Kahramanmaraş İstiklâl İlkokulu'nda tamamladı 
(1953). İlkokul ikinci sınıfa geldiğinde daha çocuk denebilecek yaşta şiirler 
yazmaya başladı. Onun şair ruhlu bir insan olduğunun ilkfarkına varan kişi de 
öğretmenidir. Bu konuda şair"Toprak ve İnsan"adlı bir şiirinin hocanın dikka
tini çektiğini hatırlıyor. "Beni öğretmenler odasına çağırmıştı, "Bu yaşta nasıl 
böyle ölümü düşünebiliyorsun?"diye hayret etmişti."diyor.

Şair, lise yıllarına geldiğinde edebiyata ilgi duyan müthiş bir edebiyat çevresi 
içerisinde bulur kendini. Öyle ki, günümüzde Türk Edebiyatının güçlü sima
larından Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Akif İnan, Alaaddin Özdenören 
ve Ali Kutlay gibi edebiyat nesli ile aynı sıralarda oturma ve edebiyat soh
betlerinde bulunma imkânına sahip olmuştur. Erdem Bayazıt'ın da içerisinde 
bulunduğu bu genç edebiyat nesli, Maraş mahallî gazeteleri olan Engizek, 
Hizmet, Gençlik gibi gazetelerde sanat sayfaları düzenlemişler ve ilk deneme
leri, şiirleri de yine bu mahallî gazetelerde olmuştur.

Erdem Bayazıt Kahramanmaraş Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladıktan son
ra yükseköğrenimini yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 
kaydını yaptırdı ise de maddî imkânsızlıklar nedeniyle bu üniversiteyi bırak
mak zorunda kaldı. 1961 yılında devam mecburiyeti olmayan Ankara Üniver-
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sitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırarak askere gitti. Şair vatanî görevini, 
Denizli'de üç ay kıt'a hizmeti yaptıktan sonra Burdur'un Yeşilova ilçesi Çuvallı 
Köyü'nde yedek subay öğretmen olarak tamamladı. Askerlik dönüşü tekrar 
fakülte değiştirerek yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Bölümü'ne aldırdı. Bu arada bir yandan okuyor bir yandan da me
murluk hayatına da adım atıyordu. Yani maddî imkânsızlıklar nedeniyle hem 
okuyor hem de çalışmak zorunda kalıyordu.

Şair, memurluk hayatı boyunca birçok kurum ve kuruluşta görev yapmıştır.
1972 yılında yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Kahramanmaraş Lisesi 
edebiyat öğretmenliğine atandı. Öğretmenliği çok sevdiği halde özel istek ve 
ısrarlar üzerine öğretmenlikten ayrılarak Kahramanmaraş Halk Kütüphanesi 
müdürlüğü yaptı.

Daha sonra Ankara'ya gelerek Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Basım Büro
su, Ankara Millî Kütüphane'de Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı, İstan
bul Türk Musikisi Devlet Konservatuarının kuruluşu sırasında genel sekreter
lik gibi önemli görevlerde bulundu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İnsan Gücü 
Eğitim Daire Başkan Yardımcılığı yaptığı sırada bu görevinden istifa etmek 
suretiyle memurluk hayatına ara vermiştir.

Erdem Bayazıt memurluktan ayrıldıktan sonra Akabe Yayınları ve "Mavera" 
dergisinin yöneticiliğini üstlendi (1976). Sekiz yıl boyunca bu görevi ifa et
tikten sonra 1984 yılında Akabe Yayınları'nın İstanbul'a taşınmasıyla görevini 
devrederek yeniden memurluğa dönüş yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda 
sözleşmeli personel olarak çalıştı.

1987 yılında "bir günlük adaletle hükmetmenin bin yıllık nafile ibadetten ha
yırlı olduğu" düşüncesiyle ve bazı siyasi dostlarının teşvikleri doğrultusunda 
siyasete soyundu. Aynı yıl Anavatan Partisi'nden milletvekili adaylığım koya
rak Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. TBMM'nin bu dönem çalışmaları sü
resince Millî Eğitim ve Çevre Komisyonlarında görev aldı. 1991 seçimlerinde 
adaylığını koymadı ve İstanbul'a yerleşti.

1995 yılında altı ay süre ile Yeni Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulun
du. Bir ara Demokrat Parti meclisinde üyelik yaptı.

Erdem Bayazıt evli ve dört çocuk babasıdır. İlk eşinden Şevde ve Hatice Maral 
isminde iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir. İlk eşinin vefatı üzerine ikinci bir 
evlilik yapmış ve bu evliliğinden de Ökkeş Yusuf ve Ahmet Fırat adında iki 
erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Şair, şiirlerinde müstear isim kullanmamıştır. Ancak düzyazılarında Adil Erbay 
ve Adil Karamirza gibi isimler kullanmıştır. Bu yüzden kendisine Adil Erdem 
Bayazıt diyenler de vardır.

Erdem Bayazıt'ın "SEBEB EY","RİSALELER" ve bu iki şiir kitabını ilavelerle birlik-
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te yayınladığı "ŞİİRLER" olmak üzere üç şiir kitabı yayımlanmıştır. İlk şiir kitabı 
"Sebeb Ey" 1973 yılında Edebiyat Dergisi Yayınları arasından çıkmıştır. İkinci 
Basksısı Akabe Yayınları arasından 1979 yılında yayımlanmıştır.

"Risaleler" ise 1987 yılında Akabe Yayınları tarafından ilk baskısını yapmış,
1989 yılında ise yine aynı yayınevi tarafından ikinci baskısı çıkmıştır.

Şair bu iki şiir kitabını ilavelerle birlikte 1992 yılında "Şiirler" adı altında İz 
Yayıncılık tarafından yayımlamıştır. "Şiirler" şu ana kadar dördüncü baskısını 
yapma başarısını yapma başarısını göstermiştir (Dördüncü baskı, 1998).

Erdem Bayazıt'ın şiirlerinden hariç bir de "İpek Yolundan Afganistan"a adlı gezi 
notları vardır. Rusya'nın Afganistan'ı işgali sırasında bizzat sıcak savaşın içeri
lerine kadar giderek savaşla ilgili izlenimlerini bu kitapla bir araya getirmiştir. 
Kitabın birçok kısmı "Mavera" dergisinde bölüm bölüm yayımlanmıştır. 1982 
yılında Akabe Yayınları tarafından kitap haline getirilmiştir.

Şairin şiirlerinin hemen hemen tamamına yakını Açı, Hamle (Kahramanma
raş), Çıkış (Ankara), Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yedi 
İklim ve Hece dergilerinde yayımlanmıştır.

1990'lı yılların sonlarında Yeni Şafak gazetesinde haftada iki makale çıkart
makta, bir taraftan da ayrıca AK RADYO (Akra)'da "Şiir Yalnızca Şiir" adlı bir 
program yapmaktaydı.

Hayatının son deminde uzun süredir kanser tedavisi gören şairin sağlık du
rumu son zamanlarda iyileşmeye durmuş, bu da edebiyat çevrelerini umut- 
landırmıştı. Bayazıt, 5 Temmuz 2008 Cumartesi günü saat 19.00'da aramızdan 
ayrıldı.

Aldığı Ödüller:
"İpek Yolundan Afganistan'a" adlı gezi notları ile 1982 Türkiye Yazarlar Birliği 
Gazetecilik Ödülü,

"Risaleler" adlı şiir kitabı ile 1988'de Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülü,

Türkçenin 5. Uluslararası Şiir Şöleni Strazburg'da Yahya Kemal Büyük Ödülü 
(2003)
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Kendi Diliyle Yazı Hayatı

Erdem Bayazıt «Yazı hayatına nasıl başladınız? Genç kalemlere neler tavsiye 
edersiniz?» sorumuza aşağıdaki cevabı verdi:'

Yazı hayatıma K. Maraş'ta lise 2. sınıf sıralarında başladım. Rasim Özdenören, 
Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören'le beraberdik. Lise son sınıfta Akif İnan 
da Urfa'dan Kahramanmaraş'a nakletmişti. Divan Edebiyatına daha çok eğil
memizde, klasik edebiyatı daha çok sevmemizde Akif İnan'ın etkileri oldu. O, 
modern edebiyatı o yıllarda edebiyattan saymazdı. Gide gide Akif Bey, mo
dern edebiyatı benimsemeye biz de klasik edebiyatımızla daha çok ilgilen
meye başladık. Kısacası o yıllarda iyi bir arkadaş grubu oluşturuyorduk.

Biz ortaokula başladığımız sıralarda Nuri Pakdil lise son sınıflardaydı. K. Maraş 
Lisesi'nin Hamle isimli bir edebiyat dergisi vardı. Pakdil yönetirdi. Türkiye ça
pında yankı yapan, her yerde aranan bir dergiydi. Nuri Ağabey, ayrıca mahalli 
gazetelerde sanat sayfaları da düzenlerdi. O yıllarda yeni 1950'li yıllarda ülke
mizin kalburüstü yazarları Nuri Ağabeyimizin bu çalışmalarından sık sık övgü 
ile söz ederlerdi. Biz lise çağına gelip elimiz kalem tutmaya başladığı zaman, 
Pakdil Ağabeyimizin daha önceki çalışmaları bize örnek oldu. Biz de onu iz
ledik. Mahalli gazetelerde sanat-edebiyat sayfaları düzenledik. Şimdilerde 
Andırın Postası'nda genç arkadaşlarımız bu geleneği sürdürüyorlar. «İkindi 
Yazıları»nı lütfedip gönderiyorlar. Heyecanla ve ilgi ile okuyorum. Lise son 
sınıfa geldiğimizde 3-4 yıldan beri yayınına ara vermiş olan Hamle'yi tekrar 
canlandırdık. 3-4 sayı da bizler çıkarttık. Sizin Kültür Edebiyat11 bizim Hamle'ye 
benzetiyorum. Kültür Edebiyat'ın da her sayısı beni heyecanlandırıyor. Eski 
günlere götürüyor. «İkindi Yazıları» ile «Kültür Edebiyat»\a delikanlılık günle
rimi yaşıyorum.

Bana «genç kalemlere neler tavsiye edersiniz?» diye soruyorsunuz. İşte; sizin 
yaptığınızı tavsiye ediyorum. «İkindi Yazıları»nın, «Kültür Edebiyat»ın tüm 
Anadolu'ya örnek olmasını diliyorum.

Bir de «Okuyun» diyorum. Size usta yazarların ismini dikte ettirmek istemem. 
Ama kendinize örnek alacağınız, izinden gideceğiniz, bir ana memesi gibi 
emeceğiniz usta yazarlar bulun diyorum. Arayın ve bulun.'

Ben bir zamanlar Dostoyevski'leri Stendhal'leri, Balzac'ları ve daha nicelerini

* Kültür Edebiyat, Kasım 1986, S. 5, s. 11-12. Lise öğrencilerine yönelik yayın yapan ve 
Ankara'da yayınlanan Kültür Edebiyat dergisinin sayfalan arasında kalmış bu metni 
Erdem Bayazıt'ın yazı hayatını aydınlatığı için iktibas ettik.
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çılgın gibi tekrar tekrar okurdum. Mesela, bir Sezai Karakoç'tan şiir okuma
ya başladım mı, 3-5 saat uyumazdım. Sîzlerin de adeta içerek okuduğunuz 
yazarlar olmalı derim. Mesela şiir mi yazıyorsunuz, sevdiğiniz şairlerin şiirle
rini akşam okumaya başlayınca, sabahleyin güneşin doğmasını da, o şiirlerle 
karşılamanız gerek derim. Sanatı öğrenmenin başka bir yolu olduğuna kani 
değilim. Sanat ancak ustalarından öğrenilir. Yani onların eserlerinden.
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"Bu sesler 
ormanında 

kaybolan bir çağ 
bu"

TYB'nin 25. Yıl 
Faaliyetleri'nde. 

(Kahramanmaraş, 
2003)
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Maraş ve Erdem Bayazıt
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Erdem Bayazıt'la Maraş Üzerine../

Konuşan: Hüseyin YORULMAZ

UZUNOLUK: Dergimizin geçen yıl ki ilk sayısında Rasim Özdenören ve Cahit 
Zarifoğlu'na sorduğumuz birinci soruyu size de yöneltelim: Maraşlı mısınız?

E. Bayazıt: Evet Maraşlıyım. 1939 Aralık 18'de Maraş'ta doğmuşum. İlkokulu 
İstiklal İlkokulu'nda, Ortaokul birinci sınıfı da Maraş Lisesi Orta kısmında, ikin
ci sınıfı babamın memuriyeti dolayısıyla Kayseri Pınarbaşı ilçesinde okudum. 
Sonra tekrar Maraş'a döndük, Orta ve Liseyi Maraş'ta bitirdim. Bayazıtlı aile- 
sindenim. Evimiz eski hükümetin tam karşısındaki Bayazıtlılara ait konağın 
selamlık kısmı idi.

UZUNOLUK: Bildiğimiz kadarıyla Bayazıtlılar Maraş'ın en eski ve en soylu 
sülâlelerinden biri. Sizin soyadınız da oradan geliyor. Nereden geliyor Bayazıtlı- 
lar, niçin Bayazıtlılar denmiş bu sülâleye?

E. Bayazıt: Bayazıtlı sülâlesi Yavuz Sultan Selimin Çaldıran Seferi dönüşü 
Doğu Bayazıt'tan getirilerek Maraş'a yerleştirilmiştir. Bilindiği gibi o sıralar
da Maraş'ta Dülkadiroğlu Beyliği hüküm sürmekte idi. Yavuz Sultan Selim 
Han, Doğu Anadolu'nun fethine girişince Dulkadiroğulları sıranın kendile
rine de geleceğini hissederek Memlüklülerle işbirliği yapmışlardır. Bu arada 
İran Seferine çıkan Osmanlı ordusuna erzak götüren kolun Elbistan ovasın
da Dülkadirğulları tarafından yolunun kesilmesi üzerine Yavuz Sultan Selim, 
Çaldıran dönüşü Dülkadiroğulları beyliğine son vermiştir. İşte bundan sonra 
Doğu Bayazıt beyleri olan Bayazıt ailesini de Dülkadirlilere rakip olmak üzere 
Maraş'a yerleştirmiştir. Sultan Selim'in bu davranışı Osmanlının tipik perso
nel politikasının bir tezahürüdür. Osmanlılar fethettikleri yerlerdeki tecrübeli 
yöneticileri hiç bir zaman harcama yoluna gitmemişler, onları sadece fethe
dilen başka yörelerde idareci olarak istihdam etmişlerdir. Nitekim Osmanlılar 
Dulkadiroğulları'nın ileri gelenlerinin bir kısmını yanılmıyorsam Konya civa
rında, bir kısmını da Rumeli'nde görevlendirmişlerdir. Bu konuda bir diğer
* Uzunoluk, Yıl: II, 12 Şubat 1987, S. 2.
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örnek ise Mısır fethedilince Memluk beylerinin birçoğu da Rumeli'de Uçbeyi 
olarak istihdam edilmişlerdir. Maraş'a gelen Bayazıtlıların başı Bayazıtoğlu 
İskender Beydir. Çavuşbaşı rütbesiyle Maraş'ta istihdam edilmiştir. Çavuşlu 
Mahallesi ve Çavuşlu Camii de ismini buradan almaktadır.

UZUNOLUK: Bir de tarihte görüyoruz ki Bayazıtlılarla yine eski bir sülâle olan 
Dulkadirliler arasındaki kavga biteviye ta Osmanlının son dönemlerine kadar 
gelmiştir. Sizce bunun sebebi nedir? Olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

E. Bayazıt: Türklerde aşiret ve soy bağlılığı çok güçlü idi. Dulkadiroğulları sal
tanatına son verilince reisleri başka yerlerde istihdam edilmesine rağmen 
büyük çoğunluk yine Maraş'ta kalmıştı. Doğu Bayazıt'tan gelen bu yeni bey
lere karşı Dulkadiroğlu'na bağlı halk tabii olarak mücadelesini sürdürmüştür. 
Kavga diye bahsettiğimiz olay bu olsa gerektir.

UZUNOLUK: Maraş üzerine geniş çalışmalarıyla tanıdığımız Türkolog Besim 
Atalay, Maraş tarihini anlatan kitabının bir yerlerinde Bayazıtlılarla Dulkadirliler 
arasında eksik olmayan kavga yüzünden Kanlıdere'nin kanının kurumadığını, 
yüzyıllardır bu dereden su yerine kan aktığını ve isminin de bunun için Kanlıdere 
olduğunu belirtiyor. Acaba bu abartma bir gerçeği mi yansıtıyor size göre?

E. Bayazıt: Evet Kanlıdere diye malumdur. Yani iki ailenin oturduğu bölgeler 
arasında geçen dere hep Kanlıdere diye söylenegelmiştir. Fakat mesele tabii 
abartıldığı gibi değildir. Bu arada kavgaların eksik olmadığına ve ailevi reka
betin süregeldiğine de bir işarettir.

UZUNOLUK: Cumhuriyete kadar Maraş böyle çalkantılarla gelmiş. 1920'lerde 
Fransızlara karşı şanlı bir direniş göstererek "kendini kurtaran şehir" unvanını 
almış. Maraş'ın, diğer bölgeler de verilen kurtuluş mücadelelerine oranla yeri 
nedir?

E. Bayazıt: Maraşlıların işgal kuvvetlerine karşı, yani önce İngilizlere sonra 
Fransızlara ve tabiatıyla işgalci kuvvetlerle işbirliği yapan yerli Ermenilere 
karşı verdiği çete harbi ve netice de düşmanın Maraş'ı terk etmesiyle sonuç
lanan zafer Büyük Millet Meclisinin toplanmasının hemen öncesine rastlar. 
Bu bakımdan tamamıyla mahallî bir mücadeledir. Bu çete savaşı, sonradan 
düşmanın topyekûn Anadolu'dan atılmasında gerek Büyük Millet Meclisine 
ve gerekse tüm millete büyük bir moral kaynağı olmuştur. Maraş kurtuluş 
destanının önemi de sanırım buradan kaynaklanmakladır, istiklal uğrunda 
milletin azim ve iradesinin böylece bir sembolü olmuştur Maraş Harbi.

UZUNOLUK: İşte bundan sonradır ki "kurtuluş", Maraş'ta yıllardan beri kutlanı
yor. "Kurtuluş" kavramı sizde ne çağrıştırıyor, bundan ne anlamalıyız?

E. Bayazıt: Kurtuluş kavramı en başta istiklâl, bugünkü deyimle bağımsızlık 
kavramıyla müteradiftir. Maraş mücadelesi, inandığımız değer sisteminin 
korunması ve kollanması uğruna bu milletin canını seve seve nasıl vereceği-
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nin müşahhas bir örneğidir. O günkü şartlar göz önüne getirildiğinde Birinci 
Dünya Savaşının galibi işgalci güçlere karşı verilen mücadelenin anlamı daha 
net ortaya çıkar. Uzun savaşlar sonunda her türlü maddî imkânını kaybetmiş, 
payitahtı işgal edildikten sonra merkezî idaresi ortadan kalkmış, üstelik yüz
yıllar boyu bir arada yaşadığı Ermeniler işgalci güçlerle işbirliği yapmış bir 
şehir halkı, mukaddesatına tecavüz edildiği zaman bir an tereddüt etmeden, 
içinde bulunduğu çaresizlikten asla fütur getirmeden mücadeleye girişmiş 
ve zafere erişmiştir. Dünyada mananın maddeye galibiyetini böylesine çarpı
cı bir şekilde orta ya koyan örnekler çok nadirdir.

UZUNOLUK: Maraş'a verilen "kahramanlık" unvanından söz edince, aklıma ge
çen yılki konuşmamızda Rasim Özdenören'in "kahraman"sız Maraş'ın daha cana 
yakın, daha içten olduğunu söylemesi geldi de...

E. Bayazıt: Kahramanlık, hamaset, şecaat, hamleci ruh tüm Maraş'ın taşına- 
toprağına, kurduna-kuşuna, erkeğine-kızına adeta şahsiyetlerinin ayrılmaz 
bir parçası halinde sinmiştir. Bu sıfatı onun başına koysak da koymasak da 
kahramanlık onun asli karakteridir. Şahsen ben de, Maraş'ı, başına bir kahra
manlık getirerek anmayı zait addederim. Ama o sıfatın kullanılmasında da bir 
sakınca görmem.

UZUNOLUK: Cumhuriyetten sonra gelenek ve inançlarını uzun süre koruyabil
miş Anadolu'nun bir kaç şehrinden biri de Maraş'tır. Bunda herkes ittifak halin
dedir. Yabancılaşma dediğimiz olaydan diğer çoğu şehirlerimize oranla en az 
etkilenen bir şehrimizdir Maraş. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

E. Bayazıt: Bunun sebeplerini sanırım iki ana kategoride toplamak mümkün
dür: İnsandan gelen özellikler, coğrafyadan gelen özellikler. Maraş'ta aile 
bağları daha geniş bir ifadeyle kabile asabiyeti çok güçlüdür. Öte yandan Ma
raş coğrafyası kendine yeter bir iktisadi yapıya sahiptir. Ekonominin temeli 
ziraata dayanır, ondan sonra gelen öğe el sanatları ikinci planda gelir. Tica
retse çok zayıftır. Eski bir türkü Maraş'ı "Ovasında turaç öter/Yaylasında kekik 
biter" diye tasvir eder. Mesela ovasında sıcak iklimlerin ürünü olan en kaliteli 
pamuk ve çeltik yetişir. Hemen Ahır dağları, Engizek, Binboğa ise kara iklimi
nin hususiyetlerine sahiptir. Yani insanın ihtiyacı olan her türlü bitki Maraş 
hinterlandında mevcuttur. Çevre ekseriya ormanlarla kaplıdır. Bunun yanın
da sanayinin başlıca hammaddesi olan demirin, eskiden Zeytin havalisinde 
bol miktarda üretildiğini biliyoruz. Zeytin demirinden Maraşlı sanatkârların 
yaptıkları tüfekler Osmanlı ülkesinde büyük ün kazanmıştı. Yani söylemek is
tediğim, kabile asabiyeti fevkalade güçlü olan Maraşlı Allah'ın bir lütfü olarak 
ihtiyacı olan dünya nimetlerinin en iyisine sahip olunca gözünü dışarıya çe
virmek ihtiyacını hissetmemiştir. Böylece yabancı etkilerden kendisini daha 
çok koruyabilmiştir. Bu arada latife kabilinden bir hususa daha değinmek is
terim. Maraş'tan evlenenler hep "avrat elli" olurlar. Maraş'tan evlendiler mi bir 
daha Maraş'tan dışarı çıkamazlar.
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UZUNOLUK: Örnek verebilir misiniz buna?

E. Bayazıt: O kadar çok ki örnek vermeye gerek görmüyorum. Herkes Maraş'tan 
evli tanıdıklarını gözü önünden geçirirse durum ortaya çıkar.

UZUNOLUK: Meselâ Rasim Beyin babası Hakkı Bey gibi...

E. Bayazıt: Meselâlarçokcanım... Meselâ Kemal Kemaloğlu Amcamız, meselâ 
Necmeddin Gevri hocamız... Bir de şu var: Maraşlı erkekler de Maraş'ın dışı
na çıkmayı sevmezler. Öylelerini tanıyorum ki üniversiteyi bitirdikten sonra 
Maraş'a dönmüş, aradan 15-20 yıl geçmesine ve parasal imkânı olmasına 
rağmen hâlâ Maraş'ın dışına çıkmamışlardır. Meselâ Murad Bayazıt, mesela 
Ali Sezai gibi (karşılıklı gülüşmeler).

UZUNOLUK: Bir Maraşlı olarak bu şehrin sizi cezbeden en büyük özelliği nedir?

E. Bayazıt: Havası mı desem, tavası mı desem.. Kazmadan Alınpınarı'na doğ
ru uzanan yaylası mı desem... Kozludere'nin yoğurdu, Güzlek'in armudu, 
Döngele'nin narı mı desem ... Tekir'in balığı. Delihöbek'in balı mı desem... 
Törbüzek'in suyu, güzellerinin huyu mu desem... Celâ'nın içmesi, Hartlap'ın 
Ilıcası mı desem...Zeytin'in çebişi, Anabat'ın cevizi mi desem ... Bıyıklı Omar'ın 
dükkânının önünde oturuşu, Bahtiyar ustanın ciğer kebabını yelleyişi mi de
sem ... Dişçi Fahri'nin avcılık palavraları, Mikdat Hocanın eğitim nutukları mı 
desem...

UZUNOLUK: Her yerin kendine has bazı özellikleri, eşsiz yerleri, tipik insanları 
olur. Sizin gördüğünüz, tanıdığınız bu tür tipik insanlar kimlerdir Maraş'ta?

E. Bayazıt: Şimdi çoğu rahmetli oldu. Çocukluğumuzda, gençliğimizde ta
nıdığımız öyle simalar oldu ki Maraş'ı onlarsız düşünemem. Kasap Kara 
Ali'nin mendili omuzunda Kümbet'te, Batıpark'ta güreş tutturuşunu. Kırmacı 
İsmail'in kartal kanat salına salına Uzunoluk'tan Çocuk Bahçesi'ne doğru yü
rüyüşünü. Sümüklü Omar'ın külhanbeylerin arkasından cart çekişini. Kekeç 
Ali'nin her atılan golden sonra rakip seyircilere takılışını, Haşim Çavuş'un çarşı 
ekmeğiyle fırın tavasını sokumlayışını unutmak mümkün mü?
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Yüreği ile Düşünen Adam: 
Erdem Bayazıt

N a zif Ö ZTÜRK'

"Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm 

Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm"

Erdem Bayazıt

Erdem Bayazıt Ağabeyi, şairliği başta olmak üzere değişik açılardan ele almak 
ve arzu edilen yanını öne çıkartarak anlatmak mümkündür. Hiç kuşkusuz şa
irliği, bütün yönlerinin önünde gelir. Ancak şiir kapısından içeriye girdiğiniz 
zaman lâbirentler gibi önünüze, düz ya da kıvrımlı birden çok koridorun açıl
dığını görürsünüz. Bu koridorlar bazen sizi kaçınılması gereken beton yığını 
şehirlere, bazen yaslanılması gereken dağlara, kimi zaman gam yükünü sırt
lamış insanların arınmaya çalıştığı çilehanelere, çoğu zaman da kitleleri peşi
ne takmış hedefine doğru koşan insanların mücadele caddelerine götürür.

Ne koridorlar bu kadardır; ne de ulaşılması gereken hedefler bunlardan iba
rettir. Kimi zaman Erdem Ağabey; memleket sevdası uğruna "kayaları ke
limeler olan, gam dağlan kuran" ve bu "gam dağlarına çıkarak naralar atan" 
bir kahraman; Batı eksenli fikirlerin ve özenti akımların cazibesine kapılarak, 
tarihinden ve kültüründen utanılacak bir durummuş gibi söz eden tavırların 
karşısında bir kalkan; kendi öz benliğine yabancılaştırılan bir neslin kavga
sını ve mücadelesini veren bir önder; dünyanın bilmem neresinde topluca 
veya tek başına yaşayan insanlığın ıstırabını omuzlarında taşıyan fikir hamalı; 
yeryüzünde Müslümanların aleyhine bir gelişme olsa, "bu insanlara nasıl yar
dım edebilirim" sualinin muhatabı olan bir şahsiyet; sorumlu kıldığı kişiliğiyle 
toplumu uyaran, her daim "emr-i bi'l-marufve nehy-i ani'l-münker" için kendi 
kendini hesaba çeken bir tebliğci olarak çıkar karşımıza.

* Dr., Araştırmacı/Yazar
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"Yeryüzünün neresinde/bir Müslüman/ Dara düşse,/Ah! Diyorduk;/ Kanıyordu 
içimizdeki yara./ Bir bıçakla sökülüp alınıyordu sanki bedenimizden yüreğimiz./ 
Ah! Diyorduk;/ Başka bir şey gelmiyordu elimizden" dizeleri, O'nun mısralara 
dökülmüş sorumluluk anlayışının ipuçlarını vermektedir. Bu duygular bazen 
o kadar kabarır ki; "Haydi kalk savaşçı!" nidasıyla başlayan "Savaş Risalesi'ne 
Zeyl, Afganistan 1400" adlı şiirinde yer alan, "Öyleyse ey şair sen de davran
malısın/ Şiiri bir mızrak gibi kullanmalısın/ Mısralarını şarjör gibi sürmelisin 
damarlara/ Kalbinin titreşimlerini ayarlamalısın" ifadesiyle kendini mevzilere 
atar. Bunu yaparken, küffara karşı top yekûn cihadın bir gereklilik olduğunu 
ortaya koyar.

Erdem Ağabey'in hayatı yaratılışın sırrını aramakla geçmiştir. Bu yolda ne 
savaşçı ruhu dervişliğini, ne de dervişliği savaşçı ruhunu bastırabilmiştir. O 
hem bu dünyaya aitti, hem de öte dünyanın meftunu idi. Dünyayı doğarken 
emanet alınmış yitik bir cennet olarak görüyordu. Hayatı Kur'an merkezli 
okuyor, okuduklarının zekâtını vahiyden bir nüve olarak şiirleriyle veriyordu. 
Şiirin sadece bu dünyaya ait bir meta olmaması için, toprağını vahiyle sulayıp, 
ahirete de göndermeyi düşlüyordu. Bunları, yapay ve yapmacık olandan uzak 
durarak, tabiî ve fıtrata uygun olana yaslanarak gerçekleştiriyordu.

Bu sebeple O'nun şiirlerinde "şehir" mesafeli durulması gereken ve dünyaya 
meyli ifade eden bir objedir. "Nereye gitsem hep apartmanlar çıkıyor önüme/ 
Alıp başımı duvarlara çarpıyor bu yollar/Gidip gelmelerim bu dar yapılarda/ Bir 
kısır döngüye girmek için bütün çabalar/Biz bunun için mi geldik" dizeleri şehir 
merkezli olarak dünya hayatını sorgulamaktadır. Fakat şairin, "erkeklere cihadı 
unutturan, kadınları doğurmaktan vazgeçiren ve çocuklara baharı hatırlatma
yan"; anne olmamak için direnen kadınları, savaşmayı unutmuş erkekleri ve 
çocuk olmayan çocukları simgeleyen şehirlerle hesaplaşması, sadece bunlar
dan ibaret değildir. "Şehir"ona "köleliği", “vebayı", "ölümü" hatırlatır. "Kimsenin 
efendisi değilsin kırlarda/ Kendinin bile/ Her şeyin kölesisin şehirlerde/ Kendinin 
bile/... Herkesin veba görmüş bir şehrin hem halkı, hem seyircisi olduğu bir gün
de/ Ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke/...Şehir mahşer gibi içimizde 
ölür/...AItımızda kayan bu ölü şehri durdursana" mısraları, sanki şehirlere karşı 
gönlünde beliren duyguları dışa vurur gibidir. "Mekanik çizgide insanları tüke
ten ölü şehirler", aynı zamanda "insanlığımızı da eskitmektedir". Kafamızda şe
hir siluetini canlandıran "karanlık sokaklar" ve "betondan yapılmış sağır duvarlı 
apartmanlar", "yumruklanası"objelerdir.

Sunî ve yapmacık olandan uzaklaşıp, tabiî ve fıtrata uygun alana akan duy
gularını anlatmak için dağlara seslendiği bir şiirinde, "Ey dağlar neredesiniz 
ey/ Kim bizi senden koparan/ Hangi ses çağıran bulvarlara/ Dengemizi bozan 
intihar vitrini bulvarlara" diyecektir.

Erdem Bayazıt'ın "şehir" kavramı altında tenkit ettiği şey, pozitivist çağın 
seküler yaklaşımlarıdır. O'nun ötelediği şehirler ne Farabi'nin "Medinetü'l-
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fadıla"sidir; ne de köye karşı hep yeğlenen ve insanların ona çağrıldığı 
Mevlânâ'nın şehirleridir. Hele şehirlerin anası olan ve "medeniyet"ten "Medi
ne" olan resuller Resulü'nün Medine'sidir. O sadelikten ve özden uzaklaşıp, 
kabukta dolaşmayı eleştirmektedir. Bu yaklaşımında, Nurettin Topçu'nun 
"Medeniyetin Tenkidi"anlayışının ipuçlarını bulmak mümkündür.

O, "aşka", "inanca", "toprağa" ve "insana" veda eden şehirleri ve şehircilik anla
yışını reddetmektedir.

Maraş'ın sırtını yasladığı Ahır Dağı'nın kuzeybatısında yer alan ve sakin
lerinin şehri kuş bakışı temaşa edeceği bir konumda bulunan, "bir günde 
ayakların ucunda bitiveren çiçeklerin ansızın fark edildiği" güzelliklere sahip, 
Bayazıtoğulları'nın yayladıkları "Güzlek'"te kâğıda geçirdiği şiirler başta ol
mak üzere; gözleme dayalı ve şuuraltı bir bilinçle yazılan, manzumelerin 
arasına saklanmış mısralar, şairin doğup büyüdüğü bu kentten esintiler ta
şımaktadır.

"Gün doğar rüzgâr eser bulut dolanır/ Rahmet şarkısı söyler yağmurlar...Gün 
olur toprak uyanır ağaç uyanır, uyanır böcekler/ Sarı bozkır titrer, çıplak dağlar 
yeşerir, gök yıkanır kirli dumanlardan/Su coşar, deniz kabarır, canlanır ölü şehir
ler/ Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından"

"Dirilmek yeniden/Yerin uyanması gibi, kımıldaması gibi toprağın/ Bulutları yar
ması gibi gün ışığının/ Yağmurun ansızın boşanması/ Binlerce kuşun bir anda 
parlaması, havalanması/ Erimesi gibi karların ve buzulların/ Patlaması gibi dal 
uçlarında tomurcukların"

Fizikî anlamda ilkbaharla birlikte tabiatın canlanması ve manevî anlamda bir 
idealizm, gözlemle sarmalanarak ve her ikisi bir arada, ancak bu kadar özlü ve 
veciz bir şekilde anlatılabilir.

Şair bir dolunay gecesi, "Güzlek" sırtlarında başlayıp, şehrin aşina sokaklarına 
inişini; bir zamanlar medresesi, imareti, talebe hücreleri, şadırvanı ve merke
ze oturan camii ile bir külliye olan Çınarlı Camii şadırvanında soluklanmasını, 
âdeta bir tablo halinde mısralarla tuvale dökmektedir.

" . .  Dağlar, dağların üstünde tepeler ve tepelerin üstünde ben/Ayın on dördü, ay 
bir anne sanki/ Ay ışığını emiyoruz tabiatla beraber/ Birlikte bir gece dokunuyor 
üstümüzde/Gece dedimse kastettiğim yaşamak sadece/ Yaşamak aşkı, ıstırabı, 
vefayı, isyanı/Emerek ay ışığını nasıl da büyüyorsun ey kalbim/...Yerden göğe 
doğru incecik ırmakları/ Kendime mahsus bir tarzda dinlerdim ağaç bedenle
rinde/O çınar, o cami, Çınarlı Cami, suyun tadına vardığımız şadırvan/ Gençlik 
anıları hayatımızdan bir parça olarak kalmış sokaklar/ Nasıl da duyardık/ Da-

* Bağbozumuna rastlayan güz mevsiminin geçirildiği, daha az serin, yerleşim yerine 
yakın yayla. Son bahar yağmuru ve bu yağmurlarla birlikte yeşeren otlar.
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morlarımızdan akan kanın/ Şelâleler yaparak/ Aktığını/ Sonra ağaç gövdelerin
den/ Dal uçlarına doğru/Gürül gürül akan bahar özsularını...".

Şehrin çevresine hidroelektrik ve sulama barajlarının yapılması sonucu şimdi
lerde pek hissedilmeyen, halk tabiriyle "Maraş'ın delipoyrazı"n\ anlatmak için, 
"Durmasın ulu rüzgâr şehri göklere savursun" diyecektir.

Yine Maraş'tan, yine "TabiatRisalesi"r\dert ve de"Güzlek"ten bir iftar vakti:

"Duyulur duyulmaz bir top sesiyle/ Büyük kalaylı bakır taslara/ O bakır taslar
da berrak sulara/Erişince oruçlu dudaklarımız/Artık kana kana uzanmak gerek 
cennet tatlarına/ Hamd ile şükr ile ve acele ile/Artık sabır bendinden boşanmış 
bir nehir gibidir/ Meydana salıverilmiş koşu atları gibi/ Uçabiliriz, uzanabiliriz 
aziz nimetlere/ Namazdan sonra evrensel sigaralara yaslanarak/Nefes nefes içi
mize çekebiliriz/Dağları, o dağların tepelerini, derelerini ve en kuytu yerlerini".

Şair gençlik yıllarında Maraş'ta yaşadığı bayram sabahını da "Şehrin Ölümü" 
başlıklı şiirin bir "anı" bölümünde döker mısralara. "Bizim ellerimiz vardı, şimdi 
onlar nerede/ Kadife gibi okşardık çocuk yüzlerini, şimdi onlar nerede/ Şehirde 
evler olurdu, sıcak odaları olurdu evlerin/ Sığınacak yataklarımız olurdu, bu bi
zim yatağımız derdik/ Bayram günleri donanırdık, su gibi yumuşardı yürekleri
miz/Camilere dolardık, tüm olmaya ererdik/Biz vardık, şimdi o biz nerde".

Yörükân taifesinin yayla yolları üzerinde bulunan Maraş'tan bir kesit de gö
çerlerle ilgilidir.

"Ta uzaklardan tepelerden bayırlardan yankılana yankı lana/ Gelen bir çan sesi/ 
Çobanların içine korkuyu damıtan koyun çanlarının sesi".

Bir de Kahramanmaraş'la ilgili"e/\/ec/a" şiiri var ki, "Hicret Burcundan" geliyor 
sesi. Okurken insanın yüreği burkuluyor.

"Elveda Vatanım; doğduğum toprak!/ Bedenimin eczası;/ Akan suyu biten mey
vesi/ Damarlarımda kan olan!/ Âcizlendiğimde gözyaşları dökerek/ Üstünde 
umutlar yeşerttiğim;/ Sokaklarını, bahçelerini, çeşmelerini/ Ezbere bildiğim./ 
Anılarımın tarlası;/ Kimliğimin mayası;/ Çocuklarımı büyüttüğüm; Kadınımla 
paylaştığım;/Anamı, babamı emanet ettiğim toprak,/Elveda!".

Erdem Ağabey, ölümle arkadaşlık kurmuş, ölümün ötesini düşünerek ve dü
şündürerek yaşamıştır. O'nun şiirlerinde zikrettiği ölümün asla soğuk bir yüzü 
olmamıştır. O'na göre "Ölüm bir melek elinde gelir/ Ve öper usulca çocuk yüzle
ri/. .. Bekleyin geliyor ölüm usulca/ Usulca girer koynumuza/... Haydi gel sevgi
lim/Uzanalım toprağın altına/ Çiçekler mayalansın göğsümüzde/. ..Ve ölüm/Bir 
güvercin/Beyaz/Süzülen masmavi gökten/Berrak sulara..

Mevlânâ'nın vuslat algısı ve sevgiliye kavuşma hakikati her mısraında ya 
açıktan ya da gizliden gizliye kendini gösterir. Modernite ölüm gerçeğini tü
ketmeye çalıştıkça, Erdem Bayazıt, ısrarla ölüme sahip çıkar ve âdeta ölümü
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korur. Her an ölümün sıcaklığını yüreğinde hisseder. Kalbinden yeryüzüne 
yayılan şiirlerinde, şerefli bir ölümün resmini çizer.

"Damla damla oluşuyor hayat/Ölüm kımıl kımıl/ Duymak kolay/ Anlatmak de
ğil/ Her an farkındayım/ az az öldüğümün/ . .. Bir gün öleceğim biliyorum/ Bunu 
her an ölür gibi biliyorum/ Biliyorum yaklaşıyoruz her an/ Biliyorum oruçlu do
ğar insan/ Ölümün iftar sofrasına/...Toprak/Ölüme aç/Ölüme muhtaç/ Hayat/ 
Ölüm muhakkak/Tek kapısıdır ölümsüzlüğün/. ..Mahlûkta devinen/Gürül gürül 
bir ırmaktır ölüm/... Bazen bir tekerlek altında/Ansızın gelir ölüm/... Bazen akan 
bir film şeridinin/ Tek kare donan fotoğrafı gibidir ölüm". Bu mısralarda ölüm, 
elle tutulup okşanarak koynumuza konulan bir fotoğraftır âdeta.

Erdem Ağabey, bütün ölümlerin aynı olmadığını, herkesin ölümünün kendi 
konumuna uygun olarak geleceğini bilmektedir. İnsan yaşarken ölüme nasıl 
baktıysa ve onunla ne kadar ünsiyet kesp ettiyse, vakit tamam olduğunda 
ölümün de ona aynı şekilde yaklaşacağının farkındadır."Ölümler vardır/ Bir 
ağacın köklerinin topraktan çatır çatır sökülmesi gibi/ Can (m) çatır çatır da
mardan" çıkacağını sezinlemektedir. En az bu kadar bilmektedir ki; "Ölümler 
vardır/ Can kuş gibi uçar gider/ Bir martının süzülüp/ Kaybolması gibi mavilik
lerde".

Ariz / amik ölüm bahsini inceden inceye işleyen şairimiz, serlevhaya aldığımız 
aşağıdaki "mısra-i berceste" ile şiirlerinin en güzellerini yazdığı "Güzlek"te, bu 
konuya son noktayı koyar:

"Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm".

Hicret'in 1400. yılına armağan ettiği, "Savaş Risalesi"nde, İslâm'ın doğuşunu, 
Resulullah sevgisini, Hicret'i, Bedir'i, Uhud'u, değme siyer kitaplarına sığma
yacak kadar genişlikte ve fakat tek şiirde dile getirmiştir. Uzun yazmadan 
İslâm'ın inceliklerini muhatabına anlatacak kadar bu dini özümsemişti. He
sap günü ilk sorgulanacak "namaz" ve "yetimin hakkının korunması" konula
rını öne çıkartan şiirleri, O'nun dinî konulardaki vukûfiyetini ve hassasiyetini 
ortaya koyar. Mısralarını, namaz, mahşer, hesap ve mizan konuları süsler.

Yeryüzü bana mescit kılındı/ Ant verdim, toprak şahit tutuldu/ Her sabah, her 
öğle, her akşam/ İkindiyle yıkanarak, yatsıyla donanarak..."

"Çıkacağız yola/ Hesap günü gelince/ Yağmur yüzümüze değince/ Güneş bir mız
rak boyu yükselince/... Çün defterler açılıp hesaplar soruldukta/ Yetimin hakkı 
soruldukta, yoksulun hakkı soruldukta/ Milletim omuz omuza verip kıyama du
ruldukta..."

Erdem Bayazıt'ın şahsiyetinin ve poetikasının ipuçlarını kullandığı imgelerde
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bulmak mümkündür. Sanırım bunlardan bir kısmı şiirde ilk defa kullanılmak
tadır.

"...Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller beldesi/ Namludan yeni çıkmış 
sıcak kurşun gibi/ Nar yangını gözler/ Ses beton gibi buz tutuyordu/ Bir ışık ke
siyor karanlığı, bir ustura ağzında/Bir kurşunun ete saplanması gibi/Ey sesimi, 
keskin bir bıçak gibi/Bir mızrağın hedefi gibi/ Kavalı ile sümbülü emzirmek/ Su 
gibi yumuşak/ Mutlak sözü damarda, kanda çizmek/ Bir tren atılır kurşun gibi 
geceye/ Kuşların sedef gagaları/ Heykelin taştan eli/ Mermeri toz eden rüzgâr/ 
Buz yüzlü heykeller/Müjdenin kurşun yükü/ Yalanın çelik kabuğu.. ." Şair, bu im
gelerle "kelimeleri, insanların üzerinden tank gibi geçen isyan şiirleri" yazmıştır.

Ellinci sanat yılını görme bahtiyarlığına eren Erdem Bayazıt, bu uzun sanat 
yaşamında bizlere heybetli, onurlu, gür sesli, umut dolu ve her biri şifrelerle 
örülü pek çok mısraa hediye etti. Yüksek sesle okunan şiirlerinde, milletinin 
manevî yaşantısı, inancı, umudu, öfkesi ve sevgisi büyük bir coşkuyla har
manlanır ve şiddetli bir şekilde tezahür eder. O'nun şiiri kimi zaman bir fer
yat, kimi zaman bir meydan okuma, kimi zaman da muhteşem bir yakarıştır. 
Şiirlerinde, milletimizin içine düştüğü trajik tablo karşısında acıyı, hüznü, yer 
yer öfkeyi ve elbette umudu işlemiştir. "Kar Altında Hüzün Denemesi" şiirinde; 
"Dünyanın en uzun hüznü yağıyor/ Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne/ 
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun/ Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun". Karamsarlığın 
dibe vurduğu bu mısraların hemen arkasından, önüne düşen başını kaldırır 
ve gür bir sesle "Dön bana ve dinle/Kuşlar uçuşuyor içimde/... Duy beni ve din
le/ Denizler boğuşuyor içimde" diyerek umutsuz yığınların önüne geçer ve sert 
adımlarla kütleleri peşinden sürükler. Gelecek için çok ümitlidir; adım adım 
gelecek zamanı haber verir. Dalların meyveye durmasını anlatır. Herkesin bu 
durumun farkında olmasını ve kendini buna göre ayarlamasını ister. Bu umut 
dolu coşkusunu, "Dünyanın kalbini dinle geliyor adım adım/ Dallar meyveye 
dursun, toprak tohuma dursun/İnsan barışa dursun, selâma dursun zaman/Sa
bır, savaş, zafer. Adım Müslüman" dizeleriyle açığa vuracaktır.

Hukuk Fakültesinde başladığı yüksek öğrenimini, Edebiyat Fakültesinde nok
talar. Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinin yazar kadrosunda yer alır. Aralık
larla kamu hizmetinde görev aldığı dönemler olur. 1987 Milletvekili seçimle
rinde Anavatan Partisi'nden aday olur. Kahramanmaraş'tan Milletvekili seçilir. 
TBMM'nin 18. dönem çalışmaları süresince Milli Eğitim ve Çevre Komisyon
larında görev alır. Fakat O, Milletvekilliğini, mütefekkirlerin okuyup-yazmayı 
unuttuğu kayıp yıllar olarak görür. Bu sebepten de, siyaseti eleştirmekten 
geri durmaz ve bir daha yasama organı üyeliğine aday olmaz.

Kurucusu olduğu Akabe Yayınlarının ve Mavera dergisinin yönetimini üst
lenir. Mavera, bir yaşama biçimi halinde öz uygarlığımızı yeniden yürürlü
ğe koyma davasını güdenlerin, edebiyat alanındaki bir buluşma yeriydi. Bu 
anlayışla yayın hayatına başlayan dergi, Türk düşünce hayatında önemli bir
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çığır aççı. Derginin ünü kısa sürede sınırları geçti ve dünyanın her noktasında 
İslâmî hassasiyeti olan çevreler tarafından tanınır oldu. Bu çevrelerden yolu 
Türkiye'ye rastlayan yerli ve yabancıların uğrak yeri haline geldi. Mesai çıkışı 
ve hafta sonları burası, evrensel boyutta dünya tasavvuru olan, ulusal ölçekte 
fikri ve derdi olan, bu hususlardaki tespit ve çözüm önerilerini edebî bir neza
ketle dillendirmek isteyen edepli insanların uğrak yeri idi. Bu fakir de müda
vimler arasında yer alanlardandı.

Selanik Caddesi/ Kızılay adresinde bir iş hanının üçüncü katında bulunan bu 
yerde genç şair ve yazarların yetişmesi için büyük gayretler sarf edildi, bir 
kültür ortamı oluşturmaya çalışıldı. Erdem Ağabey yalnız şairliği ve şiirleriyle 
değil, bu yönleriyle de kalıcı olmuştur.

Erdem Bayazıt'ı en çok heyecanlandıran ve mutlu eden konular arasında, Rah
metli Özal döneminde başlayan Türkiye'nin dışa açılması programına paralel 
olarak Kahramanmaraş'ta, ihracata yönelik sanayi yatırımlarında sağlanan 
gelişme olmuştur. Söz ekonomiden ve Kahramanmaraş'ın kalkınmasından 
açıldığında, bir şairden beklenmeyecek kadar meselenin detaylarına girerek 
rakamlara dayalı anlatımlarda bulunurdu. Her vesile ile kültürsüz ekonomi, 
ekonomisiz kültür olmayacağının üzerinde dururdu.

Anadolu insanının tok gözlü ve güçlü şairidir Erdem Bayazıt. Kendisi gibi şi
iri de heybetli ve yiğit görünümlüdür. Şiirin doğduğu ve büyüdüğü yerden 
çıkmış, fakat orada kalmamıştır. Şiirlerinde Anadolu'nun kalp atışlarını din
leyebilirsiniz.

"İpek Yolundan Afganistan'a adını taşıyan seyahat yazılarından oluşan ese
riyle TYB'nin 1983 Gazetecilik ödülünü, "Risaleler" isimli şiir kitabı ile de 
TYB'nin 1988 Şiir ödülünü alan Erdem Ağabey; 16-18 Ekim 2003 tarihleri 
arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan Türkçe'nin 5. Uluslararası Şiir 
Şöleni'nde Yahya Kemal adına verilen Türkçe'nin büyük ödüllerinden birinin 
sahibi olmuştur. Ödül töreni sonrasında, AB İnsan Hakları Mahkemesi'nin 
önünden kıvrılarak şehri dolaşan Ren Nehri'nin kenarında, kıyıya sıralanan 
evlerin balkonlarını süsleyen, birbirinden güzel çiçeklerin altında, sahil bo
yunda dolaşırken, "ömür merdivenin son basamaklarını tırmanmakta olan 
Erdem Ağabeyi'ne büyük ödülü vererek, sanat yaşamına son noktayı koydun" 
demesi ve bu cümle karşısında zihnimde kopan fırtınalar, hayatının en mutlu 
anında dahi ölümle hem dem oluşu, mahcubiyetten ve ne söyleyeceğimi bi
lememekten ağzımın içinde dilimin dolaşması, o günden bugüne zihnimde 
büyüyüp gelişen bir hatıra yumağıdır.

Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi Müdürü olduğu dönemde, Uzunoluk 
Caddesi/ Sümerbank Mağazası üzerinde hasır iskemleler ve üzerinde çay 
bardaklarının konumlandığı masif çam tahtasından yapılmış sehpalarla di
zayn edilmiş "Köşk" adıyla müsemma ikinci katta yer alan çay ocağında, et-
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rafına kümelenen gençlik halkasına dâhil olduğum andan; Eyüp Sultan'dan 
başlayan son yolculuğuna kadar yakın çevresinden hiç ayrılmadığım Erdem 
Ağabey, gerçek bir ağabeydi, dosttu, insan evladıydı, beyzadeydi. O beyoğ- 
lu olarak doğdu, ömrü tevazu ile bu onuru taşımakla geçti. Sevdiği kimseler 
önemli görevlere geldiğinde, onları tebrik için ziyaret eder, bir daha da, o 
koridorlarda görünmezdi. Zira O'nun yapmak istediği, gıyabi desteğini vica
hiye çevirmekten ibaretti. Fikrî yapısı ve hareketleriyle modernizeme olması 
gereken noktadan bakan ve bizlere gösteren bir yapısı vardı. Bu bakımdan 
hadiseler karşısında heyecanlıydı, aktifti, duyarlıydı. Hiçbir haksızlığa taham
mülü yoktu. Birinci baypas ameliyatı sonrasında dostlarının "sigaranın sıhha
tinize zararı yok mu, içmeseniz" demelerine karşılık, "sigarayı rahat içebilmek 
için ameliyat oldum"diyecek kadar hayatla dalga geçerdi. Yaşam boyu, Doğu 
mistisizmine uygun olarak yüreği ile düşünmüş; kimi kesimlerin ve de şahıs
ların yaptığı şekilde, kendi eserinin ve şöhretinin piyasasını oluşturmak gibi 
bir ayıbı, hiç olmamıştır.

Eyüp Sultan Camii bahçesindeki musalla taşına konulan tabutu arkasında 
devlet erkânı ve sevenleri saf tuttu ve cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. 
Dr. Mustafa Çağrıcı kıldırdı. Cenaze namazı sonrasında O'nu son yolculuğuna 
uğurlamak için ülkenin dört bir yanından İstanbul'a akın eden dostlarından 
helallik dilemek üzere mikrofonu eline alan Çağrıcı'nın ilk cümlesi, "bir mümin 
olarak bu dinin iyi bir mensubu, verdiği eserlerle bu ülkenin güzel bir temsilcisiy
di" oldu. Mezarı Piyer Loti eteklerinde, Haliç'e nazır bir yamaçtadır. Şimdi Er
dem Ağabey, maneviyat iklimi ile dünya güzelliklerinin kesiştiği bir noktada; 
mahşere, hesaba, sırata, havz-ı kevsere ve vuslata birlikte yürümek için bizleri 
beklemektedir. Ruhu şad olsun.
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Erdem Bayazıt'ın Adı Doğum 
Yeri Olan Kahramanmaraş'ta da 
Yaşatılacak*

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden şair ve eski milletvekili Erdem Bayazıt'ın 
adı doğum yeri olan Kahramanmaraş'ta da yaşatılacak.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Türkiye'nin çok önemli bir 
şahsiyetini daha kaybettiğini belirterek, Erdem Bayazıt'ın nefesiyle yetişen bir 
neslin içinde olmanın kendisi için bir şeref olduğunu söyledi.

Başkan Poyraz, "Kendisiyle çok özel bir hukukumuz vardı. Ama bu hukukun 
ötesinde o bizlerin Erdem ağabeyiydi. Orta öğrenimimde kendisine öğrenci 
olmak nasip oldu. Benim ve akranlarımın üzerinde çok ciddi emekleri vardı. 
Kendisine öylesine bağlılığımız vardı ki ilk oğlumun adını hiç tereddüt etme
den Erdem koymuştum." dedi.

Erdem Bayazıt'ın gerçek manada bir kültür abidesi olduğunu -vurgulayan Poy
raz, "O bizim hayata dair çok şeyler öğrendimiz ağabeyimizdi. Çocukluğum
dan beri kendisinden çok şey öğrendim ve akranlarımın çoğu onun yazdığı 
eserler ve yaydığı güzel hava ile büyüdü. Kendisine vefa adına üzerimize ne 
düşerse yapmaya çalışacağız. Ama ilk etapta taziyenin hemen ardından be
lediye meclisimizi toplayarak Erdem Bayazıt ismini Kahramanmaraş'ta kalıcı 
hale getirebilmek için girişimde bulunacağız." diye konuştu.

* http://www.sondakika.com/haber-erdem-bavazit-in-adi-dogum-yeri-olan- 
kahramanmaras/ 07 Temmuz 2008

http://www.sondakika.com/haber-erdem-bavazit-in-adi-dogum-yeri-olan-
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Kalem Arkadaşları ve Dostları 

Anlatıyor

Rasim Özdenören 
Turan Koç 

Romazon Kaplan 
Arif Ay 

Ersin Nazif Gürdoğan 
Muhsin Mete 
Osman Sarı 

M. Ragıp Karcı

"Alnınız isyandır 
demir külçelere"
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TYB'nin 30. Kuruluş Yıldönümü Faaliyetlerinden*

"Sanatının 50. Yılında 
Dostları Erdem Bayazıt'ı Anlatıyor"

-Panel- 

Yöneten: Turan Koç

* "Yaşayan Yazarlara Saygı Toplantıları" genel başlığı altında düzenlenen bu faaliyet 
Konya'da 29 Mart Cumartesi günü Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Evi'nde yapılmış
tır.
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Sunuş Konuşması

Ahmet KöseoğlıT

Sayrn Milletvekilim, saygıdeğer büyüğümüz, ağabeyimiz Rasim Özdenören 
Beyefendi ve Ankara'dan ve Kayseri'den bu güzel program için programımı
za katılan diğer konuşmacı ağabeylerim, kültür - sanat muhibbanı, değerli 
sanatseverler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğrusu 
Türkiye Yazarlar Birliği'nin programının icra tarihi çok önceden belirlenmişti, 
şimdi icra ediyoruz.

Bugün bizim için çok anlamlı bir gündür. Şu iki bakımdan anlamlı: Birincisi Er
dem Bayazıt Ağabeyimiz, kendisi -Allah şifa versin- ciddi bir imtihanda... Ak
ciğer kanseri ve bu imtihanda Allah neyi nasip ediyorsa en güzel şekilde ona 
nasip etsin diyorum. İkincisi; konjonktürel şartlar -daha fazlasını söylemeye
ceğim- onun için çok anlamlı. Ama her şeye rağmen kültür, sanat, edebiyat 
devam etmeli. Bu anlamda mütevazı ama anlamlı; kuru kalabalık değil, tam 
tersine nereye geldiğini bilen bir topluluğa hitap ettiğimin de farkındayım. 
Bundan dolayı hepinizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.

Erdem Bayazıt Ağabeyle ilgili sadece birkaç şey söyleyeceğim. Çünkü de
taylarını değerli ağabeylerimiz, dostlarımız, büyüklerimiz anlatacaklar. Ben 
kendisiyle iki defa Uluslararası Şiir Şöleninde birlikte yurt dışında bulundum 
çeşitli programlarda Türkiye'de görüştük, bulunduk. Her yönüyle bir ağabey 
her yönüyle bir büyük, her yönüyle bir bilge insan. Türkiye Yazarlar Birliği ta
rafından da biri Afganistan'la ilgili seyahatnamesi, diğeri de bir şiir kitabı do
layısıyla ödüllendirilmişti. Allah kendisine âcil şifalar versin diyorum, hayırlıs: 
ne ise o olsun.

Bugün bizim için başka anlamlı bir durum da şudur; diğer konuşmacılar da 
bunu takdir ettikleri için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sanatının 50. yılında Er
dem Bayazıt Ağabeyi anarken, sanatının yine 50. yılında onun 50 yıldır belk 
daha fazla refiki olmuş, yoldaşı olmuş, arkadaşı olmuş Rasim Özdenören Ağa
bey de aramızda. Tabii Erdem Bayazıt Ağabeyin ellinci sanat yılını kutluyoruz 
ama birkaç yıl evvel de Rasim Ağabeyin sanatının 50. yılının kutlandığını bu
rada vurgulamak istiyorum. Başka mekânlarda, başka zamanlarda program-

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkanı.
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lar yapıldı. Biz de inşallah bu yıl olabilir, bu yılın akabindeki yıllarda olabilir bir 
güzel programı da Rasim Ağabey için yapmayı planlıyoruz. Bunu buradan ilk 
defa söylemiş oluyorum.

Rasim Ağabey gibi, Erdem ağabey gibi büyüklerimiz bizim kültür sanatta 
çerağlarımız, ışıklarımızdır. Allah (c.c) onların yokluğunu göstermesin. Gele
cekte de diğer ağabeylerle birlikte sayılarını çoğaltsın diliyorum. Her biri birer 
filozof, bilge insanlar aynı zamanda. Ben doğrusu Türkiye Yazarlar Birliği'nin 
yıllık etkinliklerinden bahsedecektim ama ülkemizin ağır siyasî sorunları be
nim de zihnimi biraz karıştırdı, bulandırdı. (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, 
AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı). Ama 
metin ve mutedil olarak "Bu da geçer Ya Hû"tesbihatı dilimizde, yolumuza 
anlamlı bir şekilde devam etmemizin gerektiğini düşünüyorum. Hepinize ka
tılımlarınızdan dolayı saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.
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Selâmlama Konuşması

M ustafa Kabakçı*

Türkiye Yazarlar Birliği Konye Şubesinin değerli başkanı, Aydınlar Ocağı'nın 
değerli başkanı, değerli Ağabeyimiz, bütün dostlarımız... Eğer ağabey de
diğim herkesi sayarsak Rasim Beyden başlayıp Mikail Beyle devam etmemiz 
lazım. Ağabeylerimizin hepsinin adına Rasim Beyden başlıyorum. Hepinizi, 
bütün gönül dostlarını saygıyla selamlıyorum.

Ahmet Köseoğlu Bey konjonktürel bir durumdan bahsetti ama ben konjonk- 
türel bir durumdan bahsetmeyeceğim. Bugün burada edebiyattan ve şiirden 
bahsedeceğiz. Biraz önce Rasim Ağabeyimle konuşurken belirtmiştim; Türki
ye artık korkularından kurtulmalı, Türkiye güveni yaygınlaştırmalıdır. Bunda 
en büyük hisse ve en büyük görev kalem erbabına düşüyor. İnşallah milleti
mizin ne geleceğinden, ne de yarınından dün ve bugün şüphe duymadık.

Erdem Bayazıt Ağabeyimize ben de âcil şifalar diliyorum. Allah yar ve yar
dımcısı olsun. Dostluk deyince dilime her zaman Ahmet Muhip Dıranas'tan 
bir dörtlük gelir. Fethi Gemuhluoğlu Bey'in Allah onun mekânını cennet et
sin. Dosta Doğru diye bir konuşmasından ortaya çıkmış bir kitapta iki mısra 
var, dostu tarif ediyor orada. "Gözyaşımı gözden gizli silenim" diye bir tabiri 
var. Yani gözyaşı gözden gizli ancak şiirle, ancak edebiyatla, ancak dostlukla, 
geniş bir gönülle silinebilir diye düşünüyorum. Bugün gönüllerimizin pasını 
burada sileceğiz.

Hiçbir zaman ufkumuz kararmadı, hiçbir zaman da kararmayacak. Bu coğ
rafyada ayakta durmamızın esas sebebi budur. Bu coğrafya gönlü unutmuş, 
birliği beraberliği bırakmış birbirine düşmüş milletleri her zaman yutmuş di
yor bir yazarımız ve çanak çömlek olarak da gerisin geriye küsmüştür diyor. 
Bizi hiç kimse 1000 yıldır yutamadı, yutamayacak. Sadece öteki diye kendi 
milletimizi tarif etmekten bir an önce kurtulmamızı diliyorum. Öteki yok, biz 
varız, bizim adımız Türk milletidir. Bugün varız, yarın olacağız, hiç şüphemiz 
olmadı, milletimize güvenimiz devam ediyor.

Hepinize saygılar sunuyorum.

* Ak Parti Konya Milletvekili.
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Erdem Ağabeyle Dostluğumuz

Prof. Dr. Turan Koç

Sevgili dostlar, önce hürmet ve selamlarımı arz ediyorum. Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya şubesi tarafından sevgili ve muhterem ağabeyimiz Adil Erdem 
Bayazıt'ın sanatı ve kişiliği ile ilgili olarak düzenlenen bu toplantıya hoş geldi
niz diyorum. Böyle bir toplantının düzenlenmesi her şeyden önce uzun süre 
beraber birlikte olduğumuz sevgili Rasim Ağabey, sevgili Ramazan Kaplan, 
sevgili Arif Ay arkadaşımla tekrar buluşmamız için de özel olarak vesile-i ha- 
sene oldu; o bakımdan da ayrıca bahtiyarım. Fakat bir güçlükle karşı karşıya- 
yız; onu arz ederek inşallah konuşmamıza başlayalım diye düşünüyorum.

Hepimiz buradaki arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin konuşma konusunu 
teşkil eden sevgili Erdem Bayazıt ağabeyimizi yakından tanıyoruz. Aramızda 
gönül gönüle bir ilişki var. Gönül gönüle ilişkinin ne demek olduğunu Konya 
bilmiyorsa, Şems'in gönlüyle Mevlana'nın gönlünün karşı karşıya gelmesinde 
neler, hangi şimşekler çaktığını, başka hiçbir şehrin bileceğini sanmıyorum. 
Ona benzer bir şey. Yani belki büyütmüş oldum ama ona benzer bir şey.

Büyük bir gün. Sohbette mülazemet vardır derler. Yani arkadaşlıkta sürekli 
birlikte olmak vardır ve ayrılmamak durumu söz konusudur. Bunun en güzel 
örnekleri biraz önce isimleri geçen ağabeylerimizdir. Biz bu ağabeylerimizin 
duygu durumunu böyle anladık, yani sohbette mülazemet vardır sözünün 
müsemması şeklinde anladık. Yine bir muhabbetin tezahürü şeklinde size bir 
şeyler takdim etmeye çalışacağız.

Muhabbet dediğimiz şudur ki; konuşursunuz, konuşursunuz hafiflersiniz o 
meclisten ayrılırsınız o gün. O gün demek ki orada muhabbet olmuş, ama 
sen şunu dedin, ben bunu dedim, ben iddiamda haklıydım diyorsanız orada 
muhabbet olmamış demektir diye biliyorum ben, öyle inanıyorum. İnşallah 
bu minval üzere geçecek, zaten zorluğu da oradan geliyor.

Şimdi sevgili .Erdem ağabeyle uzun süre birlikteliğimiz var. Sadece Erdem 
ağabey için söz konusu değil elbette; hepimiz "Sohbette mülâzemet vardır" 
düsturunun burada en güzel örneğini sergiliyoruz. Böyle durumlarda bir de 
ağabey kültürü son derece önemlidir. Bu arada iki adet nükte arz edeceğim.
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Mavera dergisi ilk defa Cahit ağabeyin nezaretinde çıkmıştı. Ben büroyu ba
dana ettim, boyadım, artık bodrum katı vardı. Cahit ağabey rahmetli de bana 
sucuklu sandviç yaptırıyor, kaşarlı sandviç yaptırıyor, getiriyor. O da bana bu 
şekilde hizmet ediyor, gönlümü görüyor. Akşam oluyor. Aynı semtte oturuyo
ruz, Aydınlıkevler'de. Giderken dedim ki; dolmuş parasını ben vereyim. Ben 
davranınca dolmuşta -o zaman station dolmuşlar vardı Ankara'da- "Aptal" 
dedi, "ağabeyler verir!" İşte ağabeyle ilgili yaşadığım gerçeklerden birisi bu- 
dur ve önemli şeyler anlattığına inanıyorum.

İkincisi Fethi Gemuhluoğlu ağabeyle ilgilidir; onun da ismi geçti burada. Bun
ları anarken aynı zamanda ben Erdem ağabeyi de andığımıza inanıyorum. 
Çünkü bunu söylerken onun da bir kıvanç ve gönenç duyacağına yakînim 
var. Ankara Zümrüt Otelde bir arkadaşımızla daha karşılaştık. Ben o zaman 
İlahiyat 3. sınıfta öğrenciyim. Zaten Fethi Gemuhluoğlu ağabey rahmetli 
beni sıkıştırıyor, ne iş yapıyorsun diye. Ben de dedim ki ağabeylere okuyo
rum. Ağabeyler deyince Erdem ağabey, Rasim ağabey, Alaeddin ağabey, Akif 
ağabey... Ya hele dur dedi sen ağabey oldun mu? Yani insan bazen bu tür 
şeyler karşısında bir daha akıl baliğ olur. İşte o anda ben bir daha akıl baliğ 
olduğumu derinden hissettim. Ağabey oldum desem, ağabey olarak ne ya
pıyorsun diyecek, ağabey olmadım desem çocuk kaldın nerde oynuyorsun, 
hangi parktasın diyecek. Dedim ki "Ağabey izin verirsen bu soruya cevap ver
miyorum, verilmez de". Sıkıştırdı, bir cümle söyledi. Sümüklüböcek gibi gez
me, gittiği yerleri batırır gider. Yürüyeceksen Kızılay'da Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. 
Ali gibi yürü, apartmanlar selama dursun dedi. Ben sizin gönlünüzde bir ateş 
bırakmak istiyorum diye devam etti. Bu egzistansiyalist bir durumdur. Bunu 
da sizinle paylaşmak istedim.

Şimdi söz sizin Rasim ağabey. Bize çok ağabeylik ettiniz, Erdem ağabey de 
aynı şeyi yaptı. Burada Ramazan Bey, Arif Bey de hep aynı duyguları paylaşı
yordun Şimdi sizden hazirun adına istirhamımız, Maraş'tan öğrencilik yılların
dan başlayan bir birlikteliğiniz, okul arkadaşlığınız, sonra dergi, sanat ile bir 
şeyler yapma çıkışınız ve bunu dergiye döndürüşünüz, İstanbul'daki birlikteli
ğiniz, bu dergileri çıkarken yaşadıklarınız -mesela hatırlıyorum Edebiyat diye 
manifestonuz var- gibi konularda ama Erdem Ağabey ağırlıklı olarak buyurun 
efendim.
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Çocukluk ve Gençlik Döneminden 
Arkadaşım Erdem Bayazıt

Rasim Özdenören

Türkiye Yazarlar Birliği'nin Konya Şube Başkanı değerli kardeşimiz, değerli 
dostlar...

Erdem Bayazıt'la ilgili bir hayli notlarım vardı ama yapılan konuşmalar itiraf 
edeyim ki beni biraz kamaştırdı. Hele şimdiTuran Koç kardeşimizin konuşma
sı kafamdaki fikir silsilesini darmadağın etti. Dolayısıyla konuşmamda zuhu
rata tâbi olayım, yeter dediğiniz anda susayım.

'Ağabeylik'dedi, oradan başlamış olalım. Biz Mavera dergisinden telif ücreti 
alıyorduk. Kelimesi 1 kuruş. Bir sayfa ortalama 200 kelime hesabıyla sayfa ba
şına 200 kuruş alırdık. 2 sayfalık yazımız için 4 lira ... Fakat bunu her defasında 
Mavera dergisinin kasasına devrederdik. Ağabey diye adımız çıkmış ya, adım 
çıkmış dokuza inmez sekize hesabı, bayramlarda seyranlarda muhtelif müna
sebetlerle Mavera dergisine, Akabe Yayınevine ziyarete gelen dostlarımıza, 
arkadaşlarımıza, kardeşlerimize harçlık vermek mecburiyetinde hissederdim 
kendimi. Çocukluğumuzda bayramlarda büyüklerimizin elini öpmeye gittiği
mizde harçlık verirlerdi, bu harçlıklar bizi gönendirirdi. Dolayısıyla sembolik 
de olsa, ben uzun yıllar bu geleneği Mavera dergisinde de devam ettirmeye 
çalıştım. Oraya gelen kardeşlerimize en küçük para birimi diyelim 1 liraysa, 50 
tane 100 tane 1 'er lira halinde bozdurur, selam veren kardeşlerimize sembolik 
olarak bayram harçlığı dağıtırdık. İşin ağabeylik yanının böyle bir mükellefi
yeti ve külfeti oluyor.

Erdem Beyle beraberliğimiz bahsine geçmeden önce bir başka hikâyecik akta
rayım. Bu bizim Erdem Beyle olan münasebetimizin ne ölçüde kavi ve derunî 
olduğunun da göstergesi sayılır. 1990 yılının yaz başları. Bir önceki akşam Er
dem Beyle beraberdik. Ankara'nın Sakarya Caddesinde balıkçılar var, oradan 
haftalık balık alışverişimizi yaptık, Erdem Beyle de vedalaşıp ayrıldık. Gecenin 
bir saatinde Erdem Beyden bir telefon geldi, saat 2, 3 sularıydı. Erdem Bey 
"Rasim merhaba, uyandırdım mı?"dedi. Uyanmıştım ama: "Hayır uyandırma
dın, senden telefon bekliyordum."dedim "Akşamki balıklar nasıldı?"dedi."Ak-
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şamki balıklar güzeldi, ağzına layık; keşke birlikte olsaydık."dedim."Sana balık 
dokundu mu?" diye sordu. "Hayır" dedim. Bunun üzerine: "Bende galiba bir 
rahatsızlık var." dedi. "Hayırdır Erdem Ağabey..." dedim. Birbirimize de ağa
bey diye hitap ediyoruz... Akif, Erdem Bayazıt, Cahit, Alaeddin, her birimizin 
diğerine "ağabey, sevgilim" şeklinde hitabımız olurdu. "Hayırdır Erdem Ağa
bey ne rahatsızlığı?" diye sordum. "Ben galiba enfarktüs geçiriyorum" dedi. 
"Ciddi olamazsın."dedim. "Yok, dedi, ciddiyim, evin içinde dolaşıyorum belki 
geçer diye, sana haber vermek istemedim, ama galiba giderek yoğunlaşan 
bir durum söz konusu.""Bekle, hemen geliyorum." dedim. Bir ambulans ara
dım, ambulans ilkin inanmadı, adamları ikna etmemiz gerekiyor, adresim - 
zi vs. verdik. Vakit geçiyor. Olmaması lazım ama demek ambulans idaresini 
kandıranlar oluyor. Neyse uzatmayalım ambulans geldi, eşim Ayşe Hanımla 
süratle Oran'daki milletvekili sitesinde Erdem Bey'e yetiştik. Erdem Bey'i has
taneye kaldırdık. Erdem o gün veya bir gün sonra ameliyata alındı.

Şimdi bunu niye anlatıyorum? Erdem Beyin milletvekili olarak çevresinin 
genişliğini hesaba katmasak bile, o, fiilen, gerçek anlamıyla bir Bey ailesine 
mensuptur. Ayrıca geniş bir arkadaş, dost çevresi vardır. Buna rağmen o gece 
beni tercih etmesinin belli bir anlamı vardı. Bu anlamın altını çizmek için bu 
hikâyeciği aktarıyorum. Arkadaşlarımız, dostluktan, arkadaşlıktan, kardeşlik
ten, ağabeylikten bahis açınca, dostluğumuzun hangi boyutlarda olduğunu 
ifade sadedinde bu anekdotu aktarmak istedim.

Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Maraş'ı Dulkadir Beyliğinden aldıktan sonra 
Erdem Bayazıt'ın sülalesi olan Bayazıt Beylerini Maraş'ın zapturaptı ile görev
lendirilmiş. Babası rahmetli Ökkeş Beyle bir gün bağdayız. Sofrada bir arka
daşımız daha var, birisinden bahsederken filanca bey diye adı geçti. Erdem 
Bey'in babası Ökkeş Bey; "Ben bu bahsettiğin beyi hatırlayamadım. Ne iş ya
par?" diye sordu. O da;"Esnaf"cevabını verince, Ökkeş Bey "Ha öyle ya, şimdi 
herkes bey oldu" dedi. Unvanların gelişigüzel kullanılmasını içine sindireme
diği anlaşılıyordu. Kendisi çünkü beyliği bir toplumsal/siyasal statü olarak 
tevarüs etmişti ve yalnızca o bağlamda kullanıyordu, sıradan bir hitap sıfatı 
olarak değil... Evet, Erdem Bey böyle bir bey sülalesinden geliyor. Gerçekten 
de tevarüs ettiği asaletinin gereğini, az önce gösterilen sinevizyonda da sey
rettiğimiz gibi vakarıyla, üslubuyla, etrafına hitabıyla, onları kucaklamasıyla, 
yerine göre himayesiyle her yerde, her an göstermiştir.

Biz Erdem Beyle 1955 yılında Maraş Lisesinin 1. sınıfında beraber olduk. Cahit 
ve Sait Zarifoğlu kardeşler, Haşan Seyithanoğlu, bir sınıf aşağıda orta üçte 
Alaeddin Özdenören, hepimiz bir aradaydık. Hepsi de şiire, edebiyata meftun 
bir arkadaş topluluğu... Daha sonra Urfa Lisesi'nde talihsiz bir olay yaşamış 
olan Akif İnan da Maraş Lisesi'ne geldi. Bilahare onunla da kopmaz bağlarımız 
düğümlendi.

Böylece o dönemde arkadaşlarımız bir yandan Türkiye'de çıkan edebiyat
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dergilerini, gazeteleri takip ediyor, bir uçtan da Maraş'ın mütevazı imkânları 
ölçüsünde çıkan mahallî gazetelere yazılar yetiştirmeye çalışıyorduk. Lise 2. 
sınıfta yani yaşları henüz 16,17'ye gelmemiş gençler mahallî gazetelerde haf
talık veya günlük köşe yazıları yazıyordu. Bir süre sonra da haftalık, 15 günlük 
sanat-edebiyat sayfaları düzenlemeye başladık. Ben, mahallî gazetelerde sa
dece eleştiri, deneme yazıları veya köşe yazıları yazdım; öykülerimi mahallî 
gazetelerde yayınlamak istemiyordum. Nadiren, o da yer doldurma zorun
luluğu yüzünden yayınladığım olmuşsa, onlarda da müstear imza kullanmı- 
şımdır. Ama Erdem Bey olsun diğer arkadaşlar olsun kendi şiirlerini edebiyat 
ürünlerini o gazetelerde yayınlamaya devam ettiler. Bizim niye yayınlamadı
ğımızın özel bir sebebi var. Ben, ürünlerim bizim dışımızda birileri tarafından 
değerlendirilsin istiyordum.

Erdem Bey benden bir yıl sonra 1959'da liseyi bitirdi, 2 yıl sonra 1960'ta da 
Cahit Zarifoğlu bitirdi. Gene bir veya iki yıl sonra ikiz kardeşim Alaeddin Öz- 
denören bitirdi. Hepimiz İstanbul'da buluştuk. Erdem Bey iki yıl İstanbul Üni
versitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Sinevizyonda kısaca gösterildiği gibi, 
geçim zorluğu yüzünden İstanbul'dan ayrıimakzorunda kaldı. Geçim zorluğu 
meselesi şudur: Erdem Bayazıt malı mülkü olan, her ne kadar kendisi bundan 
istifade etmesini beceremese de, toprakları olan, arsaları olan, çiftçilik yapan 
bir ailenin çocuğu. Her ne kadar gene babası devlet memurluğundan emekli 
olarak rahmetli olmuş ise de aslında hatırı sayılır bir mülkün sahibiydi. Ama 
Erdem Bey ailesinin kendi yağıyla kavrulan bir döneminde dünyaya gelmiş. 
Geçim zorluğu denilen olay da şu: Babası rahmetli, Erdem Bey'in aylık parası
nı İstanbul'daki dayısına gönderiyor. Dayısı da Erdem Bey onu ziyaret ettikçe 
cebine 3-5 lira kadar bir harçlık koyuyor. Bizim Akabe Yayınevinde, Mavera 
dergisinde arkadaşlarımıza bayram harçlığı vermemiz hesabı... Bir gün Erdem 
bana: "Rasimciğim, dedi, artık dayımlara gitmeye mahcup oluyorum, ne za
man gitsem cebime harçlık koyuyor. Bu da artık hoşuma gitmemeye başladı. 
Burada kalırsam aile bağları münasebetiyle dayımı ziyaret etmek zorunda 
kalacağım. Dayımı ziyaret etmesem bana gönül koyacak, dolayısıyla ben fa
külteyi bırakıyorum, Ankara'ya gidip Ankara Hukuk Fakültesi'nde bitirmeyi 
düşünüyorum." O sırada bir biblo imalathanesinde çalışıyordu. Fakat oranın 
çalışma ortamı kısa sürede sağlığına zararlı olmaya başladı, çünkü aşağı yu
karı 8-10 saat alçı tozu teneffüs ediyordu. Yoğun bir sigara bağımlısıydı. Daha 
o dönemde, 21-22 yaşlarında iken akciğerleri o yoğun kirli havayı kaldıracak 
durumda değildi, bir süre orada çalıştıktan sonra işi bıraktı. Üzerinde asker 
kaputundan bozma haki rengi siyaha boyatılmış bir kaputu vardı. Çorçil 
(Churchill) denilen gene siyaha boyatılmış asker postalı giyiyordu: durumu 
böyleydi. Neticede Ankara'ya intikal ettikten sonra öğreniyoruz ki; meğer da
yısı, Ökkeş Beyin gönderdiği parayı, Erdem hepsini birden harcamasın, baş
tan çıkmasın, kötü yola düşmesin diye az az veriyormuş. Olacak şey değil ama 
böyleydi...

49



S kw

Erdem Bayazıt Kitabı

Erdem'le İstanbul'da geçirdiğimiz o iki yıl çok bereketli oldu. Erdem kadar be
nim de sinema zaafım vardı. Ben derse çalışırken 'Rasim, filanca film oynuyor' 
diye kulağıma fısıldar;'Erdem yapma, bu haberi bana vermemeliydin', derim 
ama kitabı kapatırım. Erdem'le sinemaya gideriz. Fakat iş orda kalmaz, devam 
eder. Sinema Beyazıt'ta bile olsa, film bittikten sonra Erdem derdi ki; bu fil
mi seyrettikten sonra İstiklâl Caddesini arşınlamamız farz oldu.'Öyle mi oldu 
Erdem?' derdim ve İstiklâl Caddesine çıkardık. İstiklâl Caddesinin Taksim'e çı
kan köşesinde, sol köşesinde Fransız Konsolosluğu var. Erdem'in sesi gümrah 
ve çok güzel şiir okur, tonlaması gerçekten harikadır. Demin onun ağzından 
kayda geçirilip okunmuş şiirlerini dinledik; Erdem Beyden doğrudan dinlen
diğinde icranın bu kayıtiardakinden çok daha üstün olduğu fark edilir. Fran
sız Konsolosluğunun önünde demir parmaklıklar vardır, demir parmaklıklara 
yaslanır şiir okur ve gelen geçenler de Erdem Bey'i dinlerdi. Bir defasında şiir 
okudu, Atilla İlhan'dan bir şiir okuyordu, o zamanki tramvaylar gerçek tram
vaylar, şimdiki gibi nostalji tramvayları değil, ciddi şekilde tramvay hattı vardı, 
ciddi şekilde işlerdi; Erdem Bey o şiiri okuduktan sonra gel Rasim dedi, elim
den tuttu, tramvay yolunun tam ortasına geldik, Erdem "Allahu Ekber!" diye
rek tramvay yolunda secdeye vardı. Böylesine şiire âşık, meftun biriydi. Az 
önce dinlediğimiz ve onun hastalıklı halinde kayda geçirilmiş okumasından 
bile ses tonunun ve oylumunun kalitesi hissedilebilmektedir.

***

Turan Koç:

Çok teşekkür ediyoruz sevgili ağabeyimize. 30-40 yıl geriye giderek hayatın 
derinliğine daldığımı hissettim. Erdem Bayazıt'ın şiirinin duyargalarının, an
tenlerinin nerelerde gezindiği ve bizi niçin ve neremizden yakaladığı konu
sunda sözü Ramazan Kaplan Bey'e bırakıyorum. Buyurun.
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Hatıraların Işığında Erdem Bayazıt 
Şiirinin Duyargaları

Prof. Dr. Ramazan Kaplan

Pek değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenci arka
daşlarım. Dostluğun bize verdiği çok hoş bir ortamın hazzını yaşıyoruz. Yani 
ilmî bir toplantı, bir anma toplantısı ama bunun ötesinde işin arkaplanında 
hakikaten bizim dostluklarımız var, ağabeyliğimiz var, kardeşliklerimiz var. 
Salonun atmosferi bana bu konuda ayrıca bunları anlatmayı ihsas etti.

1995-96 yılları olabilir, orada olanlar hatırlayacaklardır; uluslararası kalite, 
eğitim ve kalite kongresi düzenlenmişti. O zaman Halil Ürün Bey Belediye 
Başkanıydı burada. Akif ağabeyle beraber bu toplantıya gelmiştik. Oturum
larımız ayrıydı ama ben Türkçede eğitim konusunda oturum başkanlığı ya
pıyordum ve o zaman Oktay Sinanoğlu, Kabaklı Hocalar konuşmacıydılar. O 
gün -burada bulunanlar bilemiyorum hatırlayacaklar mı-; Kabaklı Hocanın 
Türkçe konusunda bir konuşması vardı. Gerçekten hoş da bir konuşmaydı 
ama o konuşmada uzun heceleri hep kısa söylüyordu.'Dünya'diyordu,'imla' 
diyordu ama Türkçe üzerine konuşuyordu. Türkçenin güzelliği üzerine, doğru 
konuşulması gerekliliği üzerine konuşuyordu. Dinleyicilerden birisi dedi ki; 
'Hoca, Hoca, daha Türkçeyi doğru telaffuz etmeyi bilmiyorsun ama burada 
Türkçeden bahsediyorsun!' dedi. Salonda bir anda her şey tepe taklak. Hoca 
son derece müşkil bir vaziyette. Belki bir müddet sonra devreye girerek;'Lüt
fen müdahale etmeyiniz, konuşmalar bittikten sonra soru sorma hakkınız 
doğacaktır." dedim. Kabaklı Hocamızın bu konulardaki müktesebatı herkes 
tarafından bilinmektedir. Doğrusu ben de oturum başkanlığı yaparken o 
müktesebat kelimesini aramıştım. En güzel derdimi ifade etmek, anlatmak 
bakımından.

Bir ikinci husus bu vesile ile Akif Ağabeyi anmamıza vesile oluyor bu toplantı. 
Turan Bey arkadaşımız da ifade etti.'Ayrıca'dedi'birbirinize sevgilim derdiniz.' 
Bu tür ifadeler bugünkü nesiller için çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Hatta 
bunun ne anlama geldiğini bilmeyebilirler ama o belirli biryaşa gelmiş insan
ların nazarında bir kültür tabiriydi. Rahmetli Akif ağabey de zannediyorum
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-Rasim ağabey çok daha iyi bilecek-, rahmetli Necip Fazıl'dan almıştı bu tabiri. 
Necip Fazıl da sevdiklerine öyle seslenirdi. Akif ağabey de sevdiklerine öyle 
seslenirdi. Bana Ramazan Hoca derlerdi ama telefon açtıkları zaman 'sevgi
lim nerdesin'derdi mesela. Bu, o insanların dilinde hakikaten çok yaygın bir 
tabirdi.

Bu girişten sonra ben asıl meselemize geliyorum sayın başkanım. Efendim 
benim konuşmam, Erdem Bey'in, Erdem ağabeyin şiirinin çok karakteristik 
noktaları üzerinde olacaktır. Burada zamanımızın kısıtlı olması itibariyle ay
rıntılara fazla girecek değilim ama onun şiirini karakteristik kılan noktaları 
adeta formüle cümlelerle sîzlerin bilgisine arz etmek istiyorum.

İlk şiiri 1958'de olduğuna göre, 58'de 59'da bir şiiri var, demek ki şiire baş
lama tarihi kabataslak çizgilerle 1960'lara rastlıyor. 1960 tarihi Türk şiirinde 
Garip Şiirinin etkilerinin iyice ortadan kalktığı ama İkinci Yeni şiiri dediğimiz 
şiiri anlamsız kılan, soyut kılan, şiir dilinde yeni bir dili, soyut bir dili deneyen 
şiir hareketinin son devresine gelindiği bir dönemdir. Bununla birlikte yine de 
İkinci Yeni şiir dilinin üslupça, dilce etkilerinin yoğun olduğu bir dönemi ifade 
ediyor. Erdem Bey'in şiiri bu yıllarda başlamış olmakla birlikte, İkinci Yeni şiiri
nin düşünce dünyasıyla, duygu dünyasıyla hiçbir ilgisi olmayan bir şiirdir. Çok 
zorlansa, bir münasebet kurulmaya çalışılsa Erdem Bey'in şiiriyle İkinci Yeni 
şiirinin dili arasında belki şiir dilinin yeniden kullanımı noktasında bir müna
sebet kurulabilir. Bu şu anlama geliyor: İkinci Yeni şairlerinin Garip Şiirinden 
sonra kendilerinin anlamsız kalmakla suçlanmaları karşısında bazı itirafları 
vardır. Mesela Turgut Uyar diyor ki; 'Hayır biz anlamsız şiir falan yazmıyoruz. 
Aslında Garip'le beraber rayından çıkmış olan şiiri tekrar rayına oturtmak gibi 
bir çabanın içerisindeyiz.' Dolayısıyla Erdem Bey'in şiiri, şiir dilini gerçekten 
olması gereken noktada ele alışıyla İkinci Yeni'den sonra yoğunluk kazanmış 
olan şiir diliyle bağlantılandırılabilir ama bunun dışında doğrusu o oluşumla 
hiçbir münasebeti yoktur. Yine aynı yıllarda gelişen Hisar topluluğunun şiiriy
le bir münasebeti yoktur.

Efendim slogancı şiir bağlamında karakterize edilen ve dünya görüşü bakı
mından Sosyalist düşünceye, Marksist düşünceye ait olan şiirle de bir bağ
lantısı da yoktur. Biraz önce söz edilen mülakatında, -bu mülakat geçenlerde 
yayımlandı dergide-, orada kendisi de söylüyor. Diyor ki;'Benim şiirimin tonu, 
edası bakımından, ahengi bakımından, ritmi bakımından Ahmet Arif'in şiiriy
le, Nâzım Hikmet'in şiirine belki bir münasebet kurulur, kurulabilir'diyor. Fakat 
ben gerçekten yüksek sesle konuşan bir şiir edası taşıması noktasından belki 
bir münasebetin kurulabileceğini ama metafizik dünyası bakımından da, şiir 
dilinin değeri bakımından da doğrusu onların çok ilerisinde bir şiir olduğunu 
düşünüyorum. Olsa olsa Sezai Karakoç'un şiirinden mülhem bir şiirdir. Cahit 
Zarifoğlu'yla kanaatimce Sezai Karakoç arasında bir noktada yer alan bir şiir
dir. Şunun için söylüyorum, Sezai Bey'in şiirinde gerçekten çok yüksek kültür
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ötesi şiirler yer alır ve onunla birlikte hepimizin yakından bildiği gibi haki
katen şiir dilini çok ustaca işleyen, o dilde düşünceyi fevkalâde iyi yediren 
şiirin estetik dokusunu asla zedelemeyen bir yan vardır. Ama Zarifoğlu'nun 
şiirinde yeni bir dil denenmiş olmakla beraber İkinci Yeni'ye uygun, yatkın 
yanlar vardır ve oldukça zor bir şiirdir. Erdem Bey'in şiiri ikisinin arasında yer 
alan, anlamı önemseyen, aynı zamanda anlamı estetik, dilsel bir çabayla an
latmaya çalışan bir şiirdir.

Erdem Bey kendisi 'Benim çok fazla bir şiirim yok ya da biraz bu konuda tem
belim'diyor hatta o mülakatta. Hakikaten doğru, ben de bu vesileyle tekrar 
saydım; 51 parça, arada birtakım ayrıntılar var ama 51 parça bir şiiri var. Ger
çekten sayacağız ama hem düşünce evreninin gücü, hem de özellikle este
tik niteliği bakımından çok güçlü şiirlerdir bunlar. Hatta çetin şiirlerdir. Çetin 
şiirler oluşu anlam dokusuna birden nüfuz edilemeyen şiirler olmasıyla ilgili 
olarak ortaya koyduğum bir tespittir. Anlam Erdem Bayazıt şiirinde de kendi
ni çok kolay ele veren bir yapıda değildir ama bu İkinci Yeni'yle benzeşmeye 
varan bir problem taşıması bakımından Zarifoğlu'nun şiiri gibi bir nitelik de 
göstermez.

Erdem Bayazıt'ın şiirinde imge şiirin anlam dünyasını ve estetik gücünü göl
geleyen boyutlarda değildir. Dolayısıyla Zarifoğlu'nun okuyucuya kendisini 
kapatan şiiri Erdem Bey'de mesela söz konusu değildir. Erdem Bey'in şiiri 
daha açılımı olan, daha okurla rahat ilişki kuran ama bütün bunlarla beraber 
yer yer nitelikli bir okuyucuyu karşısında görmek isteyen bir şiirdir. Yani anlam 
konusunda bir problem yoktur derken, önüne gelen herkesin, bu işlerle uğ
raşmamış insanların da kolaylıkla nüfuz edebilecekleri bir şiir de olmadığını 
belirtmeliyiz. Çünkü hakikaten imge gücü bakımından fevkalâde güzel bir 
şiir, donanımlı bir şiirdir.

Erdem Bayazıt'ın şiirinde metafizik kavrayışı da yakından hissedebiliriz. Ancak 
onun metafizik yönelişi Karakoç'un şiirinde olduğu gibi hayatın neredeyse 
bütün alanlarını kuşatan kavrayıcılığından uzaktır. Ondaki metafizik tutum bir 
duyuş tarzı olarak şiirinin önemli özelliklerinden biridir. Mukayeseler yapmak 
istiyorum ki mukayeseler yoluyla Erdem Bayazıt'ın tavrını ortaya koyabileyim. 
Onun şiir dünyasına yakın olan insanlarla yapacağımız bu mukayese, şiirinin 
hangi noktada bulunduğunu bize çok daha rahat gösterebilir.

Necip Fazıl'ın şiirinde olduğu gibi, Erdem Bayazıt'ın şiirinde de aslında onun 
şiirinin düşünce dokusunu kuran, yönlendiren bir temel olgu vardır. Aslında 
bu Tanzimat'tan beri, siyasî hayatımızda, sosyal hayatımızda devam eden, 
hâlâ sancılarını çektiğimiz bir korkudur. Nedir? Kültür değişmesi, kültür ya
bancılaşması, yeni düşüncenin yabancılaşma karşısında siyasî alanda, sanat 
alanında, kültür alanında, ticaret alanında daha geri planda kalmasının bu 
toplumda yol açtığı sıkıntılardır. Ve esasen Erdem Bayazıt'ın şiirini var eden, 
değerli kılan da budur. Toplumda bozulan değerler vardır, bozulan yaşama
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biçimleri vardır, düşünüş biçimleri vardır, algılama biçimleri vardır. Bunun 
karşısında şair olarak Erdem Bayazıt'ın bir tavrı, tepkisel bir tavrı vardır ve 
geleceğe ait tasarımları vardır. İşte bu hareket noktasıdır Erdem Bayazıt'ın 
şiirini kuran, yönlendiren temel çabalar. Ondaki bütün temalar da bunun 
yansımaları biçiminde görülür. Onun için romantik edebiyatta olduğu gibi 
toplumdan kaçış biçiminde algılanabilecek geçmişe sığınma, tabiata sığın
ma, yalnızlığı tabiatta arama duyguları karşısında aşkın kaybolmuş bir değer 
olarak, sevginin kaybolmuş bir değer olarak yeniden bizim kültürümüzdeki 
aslî hüviyetine kavuşturulması noktasında özel bir dikkati, özel bir çabası var
dır ve onun şiiri esasen bunu kurcalayan bir şiirdir.

Burada tabiatı özellikle zikretmek gerekiyor. Romantik edebiyatta tabiat, ken
disine sığınılan, kendisinde rahatlık bulunan ama dünyevî hazların kaynağı 
olan bir yapıda edebiyat eserleri de yer alır ve tabiat, insanoğlunun coşku
sunun terennüm edileceği bir mekân olarak anlatılır. Oysa Erdem Bayazıt'ın 
şiirinde tabiat metafizik bir anlam kazanmıştır. O metafizik anlam ki insanı 
yeniden var oluşun, yeniden tarih sahnesine çıkarışın, yeniden yerli kültürle, 
yerli düşünceyle beslenişinin bir kaynağı olarak şiirinde yer alıyor. Dolayısıyla 
tabiat onda bozulmamışlığı temsil ediyor. İlkelliği ama, ilkellik derken kırıl
ganlığı olmayan bozulmamıştık anlamında bir ilkelliği, sadeliği, tabiiliği dile 
getiriyor. Bu temanın ele alınışında, yani tabiat olgusunun ele alınışında me
tafizik bir yaklaşım vardır, İlahî bir yaklaşım vardır. Çağın kuruluşunda adeta 
yeni bir fonksiyon üstlenmiş olarak kavranışı söz konusudur.

Erdem Bayazıt'ın şiirlerinin çözümlenmesinde dikkat edilecek hususlardan 
birisi onun şiirlerinin son kısmına dikkat edilmek gerekliliğidir. Ya jon mısra, 
ya da son bent adeta onun şiirlerinde ya da o şiirinde anlatmak istediği hu
susların bir özeti gibidir. Onun şiirine ilgi duyan arkadaşlarımız için bir kolay
lık olabilir diye bunu arz ediyorum ama bu şu anlama gelmiyor: Klasik şiirde 
olduğu gibi anlam son bendde ya da son mısrada toplanıyor, bir.tez olarak, 
bir mesaj olarak, kalıp içerisine alınıyor değildir ama çözümleme kolaylığı, an
lama kolaylığı olması bakımından işaret edilmesi gereken bir husustur.

Elbette ki Erdem Bayazıt'ın şiiri bir zihniyet eleştirisine dayanan bir şiirdir. 
Bozulan değerler varsa, bozulan değerler karşısında teklifleri olan, bunların 
tekrar gündeme alınmasını önceleyen bir şiirdir ve Bayazıt'ın şiirlerini değerli 
kılan yönlerden birisi de aşkı, tabiatı, yalnızlığı evrensel bağlamda yeniden bir 
yoruma tâbi tutmasıyla alakalıdır. Son dönem şiirlerinde, zaten onun şiirinde 
ayrı bir evre teşkil eden bu husus Tabiat Risaleleri bölümünde de dikkatimiz: 
çekiyor. Son dönem şiirimizde, modern Türk şiirinde tabiatı onun kadar me
tafizik derinlik kazanmış bir biçimde anlatan neredeyse ikinci bir şair yoktur 
desek doğru bir tespit yapmış olabiliriz.

Ses değeri bakımından, ahengi bakımından, ritmi bakımından, düşünce dün
yası bakımından Bayazıt'ın şiiri gerçekten modern kurgulu bir şiirdir. Muhteva
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ile oluşturulma arasında estetik kaygıyı, estetik oluşu asla göz ardı etmeyen 
bir zenginliğe sahiptir. Risaleler1 in -kendisi de konuşmasında üzerinde durdu- 
şiirine yönelişte, şiirinin aldığı yeni yönelişte bir evre olarak kabul edilmesi 
gerekiyor. Orada Ölüm Risalesi, Gelecek Risalesi, Aşk Risalesi, Tabiat Risalesi 
gerçekten ölümü, aşkı, tabiatı metafizik ve İlahî boyutu kavramak üzere ade
ta onların fotoğrafını çeken, bütün ayrıntılarıyla anlatan ve elbette ki Asr-ı 
Saadet'e göndermeleriyle zenginleşen bir şiir olarak dikkati çekiyor.

Bugünün şiiri açısından Erdem Bayazıt'ın şiiri ne ifade eder ya da Erdem 
Bayazıt'ın kendisinden sonraki nesillere, şiir severlere katkısı nedir diye so
racak olursak bence düşünceyle dilin başarılı kullanılmasından ortaya çıkan 
bir kompozisyon düşündüğümüz zaman Erdem Bayazıt'ın şiiri fevkalâde mo
dern ve örneklik teşkil edilebilecek bir şiirdir. Erdem Bayazıt'ın şiirinde imge
ye dayanan dili kullanmak hakikaten ancak onun gibi imgeyi kullanma usta
lığına sahip olan şairlere has bir ayrıcalıktır. Ve düşüncenin, yeni düşüncenin 
sanatta nasıl değerlendirilebileceğinin örneğini aramaya kalktığınız zaman 
Sezai Karakoç'la birlikte, Zarifoğlu'yla birlikte herhalde Akif İnan'la birlikte ilk 
müracaat edebileceğimiz şairlerden ama modern şiiri asla göz ardı etmeyen 
bir çabanın ürünü olarak dikkate alabileceğimiz şairlerden birisi olduğunu 
söylemek hakikaten Erdem Bey hakkında hakşinas bir tespit olur diye düşü
nüyorum, saygılar sunuyorum.

***

Turan Koç

Efendim Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir dostumuz
dur. Erdem ağabeyin şiirini kâse içinde sunduğuna inanıyorum. Yüreğine 
sağlık diyorum.

Bundan sonra sevgili Arif Ay, size vereceğim sözü. Değerlendirmenizi bekledi
ğimiz şey, şudur: Toplum olarak travmayı andıran bir değişim, dönüşüm tec
rübesi yaşadık. Şiiri ister istemez bu tür tecrübelerin bir şair üzerinde ifadesi 
ve dille izharı şeklinde düşünecek olursak Erdem Bayazıt ağabeyin veya o çiz
gide gelişen başka şairlerin -ki bu arada Arif, sevgili Arif büyük şairlerimizden 
birisidir, o da bu o tecrübeyi kendi prizmasından süzerek anlatmıştır- neye 
tepki gösterdiği hususu önemlidir. Şimdi burada Arif Ay'dan arzu ettiğimiz 
husus Erdem ağabeyin şiirinin duruşu, durduğu yer modern çağ karşısındaki 
tavır alışı işlemesidir. Belki bu arada diyebiliriz ki Büyük Doğu, Edebiyat Dergi
si, Mavera dergisi ve bugün hemen hemen hepimizin bildiği dergilerle olan 
bağlantısı üzerinde durmasıdır belki.
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Erdem Bayazıt Şiirinin Modern Çağ 
Karşısındaki Tavır Alışı

A rif Ay

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sanatçının; Erdem Bayazıt'ın 50. sanat yılı
nı konuşmak heyecan vericidir. Fakat salona girdikten sonra açık söyleyeyim 
coşkum biraz azaldı. Rahmetli Üstad Necip Fazıl'ın bir sözü vardır; '60'larda 
'70'lerde sık sık söylerdi; "Bir taksiyi bile dolduramıyoruz" diye. Ne yazık ki bir 
salonu bile dolduramıyoruz. Konya'dan bunu beklemezdik. Konya bu salonu 
doldurmalıydı.

Bir şairden söz ediyoruz, salon boş. Bu topraklarda yazar olmak, bu toprak
larda şair olmak uzun ince bir yola çıkmak ve çileli bir iş. Şiiri biz yazıyoruz, 
okutmak için peşinizden koşuyoruz, anlamıyorsunuz diye size anlatmaya da 
kalkıyoruz, yine boş yine boş. Erdem Bayazıt'ın şiiri nerede duruyor Turancı- 
ğım? Erdem Bayazıt şiiri tam yerinde duruyor. Biraz evvel sayın milletvekilimiz 
selamlama konuşmasında dedi ki;'bugün konjonktürden bahsetmeyeceğiz, 
bugün sanattan edebiyattan bahsedeceğiz, şiirden bahsedeceğiz' dedi. Bu 
algı gerçekten hâlâ bizim milletimizde kökleşmiş bir hâldir. Bunu aşamadığı
mız sürece sanatçının, sanatın, edebiyatın hayatımızdaki yerinin ne olduğu
nu keşfetmek vurgulamak oldukça zor ve değişmemiz de çok zor. Evet Erdem 
Bayazıt'ın şiiri dün açıklanan konjonktürün tam da kalbinin ortasındadır. Evet 
yüz yıldır, yüz yıldır süren konjonktür tekrar nüksediyor.

Sanat tepki değildir, sanat telkindir, uyarmadır. Anılarımı içeren, biraz daha 
sembolik, şiir diline yatkın biçimde ve kısa bir Erdem Bayazıt portresi yazdım. 
Bir derginin Erdem Bayazıt özel sayısında yayınlanacak.* Bunu size sunmak is
tiyorum. Rasim ağabeyin de dediği gibi gerçekten Erdem Bayazıt bir'bey'dir. 
Bu sözcük onda daha bir derinlik ve incelik kazanıyor. Bey dediğimiz sözcü
ğün biraz da aslında işte tahakküm eden, kendi gücünü kullanan anlamı var. 
Oysa ki buradaki 'bey', İstanbul beyefendisi tanımı içerisine girecek incelikte 
bir beyliktir. Dünyada emanet gibi duruşumuz onda daha bir belirginleşir. 
Böyle olmasa Maraş'tan çıkmazdı. Maraşlı için Maraş'tan çıkmak bir başka
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gezegene gitmek gibidir. Çıksalar da, Maraş'ı azık çantası gibi taşırlar omuzla
rında. (Doğru mu tabirim? Aynen öyle).

Tersine akan ırmağı yüreği ile çevirmeye çalışan adam. Şiiri doğaçlama. 
Türkçe'nin Dede Korkut'u. Gerçekten öyle. Çok az yazısının temelinde duran 
kendisinin de belirttiği gibi ilhamla yazan bir şair. Adeta, adeta vahiyle irti
bat kuran, onun yüreğindeki aydınlığını söze döken bir şair. Doğaçlamadır, 
yani edebiyat bilgisiyle, şiir bilgisiyle şiir yazan bir şair değil. Bu has şairlerin 
temel özelliğidir. Bu Yunus'ta vardır, Mevlânâ'da vardır. Hatta Yunus için der
ler; okuma-yazma bilmezdi diye. Bizim halk şairlerimizin çoğu okuma-yazma 
bilmez ama yazdıkları şiirler gerçekten hepimizin yüreğinde, belleğinde yer 
etmiş şiirlerdir.

"Ağaçlardan; zeytin ağacı.
Mevsimlerden; yaz.
Hüznünü bulut gibi gezdirir. Gölgesi geniştir: Herkes sığabilir. 
Yüreği kocaman ve sıcacıktır: Dünyanın bütün kuşlarını ısıtır. 
Türkülerden; uzun hava: Sebeb Ey!
Dağlardan, yani yücelerden seslenir.
Coğrafya dersinden on üzerinden on almıştır muhakkak." 
"Yeryüzü bana mescit kılındı"der.
Şiirine hakim duyarlık, mümin duyarlılığı. Dünyanın kalbini 
dinledi, kendi kalbinden. Şu dizeler onu da, beni de, sizi de ne 
güzel anlatır:
"İçimin dağlarını duman basmış 
Ağaçların dalarlı bir o yana, bir bu yana 
Ve yapraklar ve kuşlar birbirine karışmış 
Savruluyorlar gökyüzüne 
Ve onlara ve hareket her şeye inat 
Sonbaharla birlikte efkar 
Demir atmış içimin derinliklerine"

Erdem Bayazıt'ın şiirimizdeki yeri, duruşu nedir kısaca, zamanın elverdiği nis
pette anlatmaya çalışacağım. Gerçi benim söyleyeceğim şeylerin büyük bir 
bölümünü, Ramazan Bey söyledi. Bizim şiirimizin bu yüzyıla yansıyan, Cum
huriyet dönemine yansıyan dört temel hareket noktası var. Bunlardan biri 
klasik şiirimizin, özellikle Divan tarzı şiirimizin Yahya Kemal'le bu yüzyıla mi
ras olarak aktarılmasıdır. Diğer taraftan yine Divan şiirinin veznini kullanma
dan, beyti, mısraı değiştiren, şekli biraz daha değiştiren Ahmet Haşim, halk 
şiirimizin biçimini ve hece ölçüsünü klasik şiirimizden, eski edebiyatımızdan 
bugüne taşıyan Necip Fazıl Kısakürek, destansı söyleyişin, hikâyeye dayalı şiir 
söyleyiş geleneğimizi bu yüzyıla taşıyan Mehmet Akif Ersoy... Bu dört unvan, 
dört temel kanal bugünkü şiirimizin çeşitli gözlemlerini, çeşitli ahenklerini 
içinde taşır.
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Şimdi bu damarlar açısından baktığımızda Yahya Kemal, Ahmet Haşim tari
he nostaljik bir bakış içerisinde. Onun malzemesini kullanmak, o kültürden 
geldiği için tarihe biraz özlem içerisinde bakmak durumunda kalmışlardır. 
Ve yüzyılla birlikte değişimler, özellikle Tanzimat projesi ve Tanzimat'la bir
likte batılılaşma projesinin hem kültürel sosyal açıdan, hem de siyasî açıdan 
Türkiye'de yerleştirilmesi karşısında bir tavır sergilememişlerdir. Hatta nispe
ten bunu birtakım kurumlarıyla birlikte kabullenmişlerdir. Örneğin Ahmet 
Haşim'in bir yazısı vardır, "Müslüman Saati" başlıklı. Hepimizin altına imzasını 
koyacağı, gerçekten yüreğimizi ferahlatan bir yazı. Müslümanın zamanı kul
lanmasını, zamanla bağlantısını çok güzel işliyor. Aynı şairin bir başka yazısı 'o 
köhne Osmanlı batmalıydı, zaten köhne bir düşünceyi yaşatıyordu'türünde 
bir yazı. Yani birbiriyle çelişen, Rasim Ağabey'in de dediği gibi kafa karışıklığı 
yaratacak bir tutum. Bu damarın, Necip Fazıl boyutuyla Mehmet Akif boyutu 
işte tam da bu projeye karşı duruşu sergileyen bir şiir anlayışını bugüne kadar 
taşımıştır.

Şimdi yerli düşünce dediğimiz Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergi
lerinde yazan, bu çevrede yetişen şair ve yazarların batılılaşmaya karşı yerli 
düşünceyi temsil edişi en belirgin, en ayırt edici özellikleridir. Şimdi yerli dü
şünceden neyi anlıyoruz? Bu çok önemlidir. Yerli düşünce Diriliş, Büyük Doğu, 
Edebiyat ve Mavera dergisi yazarlarının bütün şiirlerinde ve yazılarında, öy
külerinde kendi kaynaklarımızdan, kendi tarihimizden kendi halkımızın örf 
âdet ve inancından yararlanma, düşüncelerimizi, şiirimizi bunun üzerine te
sis etmedir. Bunu oluşturan nedir, bunun temelinde olan nedir? Dindir, bizim 
kültürümüzdür, bizim dünyamızdır. Bizim anlayışımızı belirgin kılan dindir, 
inançtır. Din neyle bağlantılı? Vahiyle. Dolayısıyla bu yazarların, bu şairlerin 
eserlerini oluştururken feyiz aldıkları, akıllarını test ettikleri, söylediklerini 
test ettikleri kaynak bunlardır. Bütün beslenme kaynakları, Yunus Emre'derı 
Mevlana'ya, İbn-i Arabî'den Gazalî'ye kendi kültürümüzü, kendi anlayışımı
zı, kendi medeniyetimizi oluşturan büyük düşünürlerdir. Şimdi bu nedir? 
Türkiye'de modernitenin tam da bütün hayatımızın bütün evrelerini kuşattığı 
bir süreç yaşıyoruz. Konya, Konya olmaktan çıktı, Kayseri, Kayseri olmaktan 
çıktı, Bursa, Bursa olmaktan çıktı. Kentleşme dediğimiz, modernitenin yapı
lanmaya yönelik, mekânlara yönelik uygulaması, bir kere hayatımızın bir yö
nünü öldürdü. Çünkü şehirler insanların ruhunu yansıtır. Modernitenin kent
leri bizim ruhumuzu yansıtmıyor.

Üç yüzyıldan beri şöyle bir yapımız var: Benliğimiz boşaltıldı ve başkalarınır 
kavramlarıyla, başkalarının aklıyla, başkalarının bilgisiyle düşünmeye başla
dık. İşte Erdem Bayazıt'ın şiiri, bu düşünceye karşı çıkan bir şiirdir.

Teknolojiyi bir kenara bırakıyoruz o ayrı bir felaket. Sınıfta şiir okuyorum, Ah
met Muhip Dıranas'tan:
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"Yeşil pencereden bir gül at bana 
Işıklarla dolsun kalbimin içi."

Ben bunu okurken hâlâ o yaşımda heyecanlanıyorum, çocuklar bana bön 
bön bakıyorlar. Çocukların kafasında'yeşil pencere mi'var ki, oradan gül atıl
dığını bilsinler. 18. kattan gül atsa nereye düşer? Duyguların da yok edildiği 
bir süreci yaşıyoruz. Onun için kendimizi yenilememiz belli bir bilinç içerisin
de hareket etmemiz oldukça güç. Duygu ve düşünce birlikte olmalıdır. Bunu 
Mevlana Hazretleri çok güzel tanımlar. İnsan pergelini korumalı der. Ayağı
nın birini kendi inancına, kendi toprağına sabitleyecek, diğeriyle de dünya 
kültürüne açılacak. Hem yazdığını duyuracak, hem de başka kültürlerden 
kendisine değerli olanları alacak. Bu aynı zamanda bir hadisin de karşılığıdır. 
"İlim müminin yitik malıdır, nerde bulsa almalıdır." Nasıl alacak? Önce ken
di ayağını sabitleyecek, kendi inancından güç alacak. Bizim edebiyatımızın 
şu son yüzyılında Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Rasim 
Özdenören'e, Akif İnan'dan Cahit Zarifoğlu'na ve Alaeddin Özdenören'e bu 
insanlar, bir çırpıda aldıra anılıp geçilecek kimseler değillerdir. Her yüzyılda 
topluma önderlik edecek, topluma bilinç, aydınlık sunacak insanlar geldi. Bu 
yüzyılın Türkiye'sini bu insanlar şekillendirecek. Onun için buradayız, onun 
için bunu konuşuyoruz.

Yerli düşünce dediğimiz şey yazarın kendi inancını, kendi tarihini, kendi kül
türünü sahiplenmesi, oradan hareketle sanatını edebiyatını oluşturmasıyla 
gelişir. Bunu Mevlana Hazretlerinden başka, Gandhi de bir başka şekilde söy
ler: "Eğer siz kendi odanızdaysanız bütün pencerelerinizi en sert rüzgarlara 
açabilirsiniz, hiçbir rüzgar sizi savuramaz." Biz üç yüz yıldır kendi odamızda 
olmadığımız için, kendi mekânımızda olmadığımız için savruluyoruz, savru
luyoruz. Onun için konjonktürler hep arkadan takip ediyor, değişmiyor. Şaşır
madım ben çünkü şaşıracak bir şey yok. Teşekkür ederim.
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İslâm Sanatının Kökeni Bağlamında 
Erdem Bayazıt Şiiri

-Ramazan Kaplan ve A rif Ay'ın Düşüncelerini Değerlendirme-

Prof. Dr. Turan Koç

Sevgili Arif teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun, yüreğinizle konuştu
nuz daha çok. Bu da bizi ayrıca duygulandıran bir taraf oldu. İnşallah bun
ların çiçeğe duracağı zaman gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz 
konuşmuş oldum ama, bir niyetim vardı; üç ağabeyimin, arkadaşımın sevgili 
dostlarımın konuştuklarını acaba toparlayabilir miyim diye...

İslam estetiği, sanatı alanına ilgim var. Erdem Bayazıt'ın şiiriyle Rasim 
Özdenören'in hikâyesi en sonunda prizma renkleri gibi bir yerde buluşurlar 
diye düşünüyorum. Yani hikaye de bir yerde şiirdir, bizim sanatımızın izharı 
bütünüyle şiirdir. Evet hepsi şiirdir teknik olarak...

Efendim sevgili Arif biraz önce Hz. Mevlana'dan bahsetti. O'nun pergel istiare
sinden söz etti. Bir ayağı burada, bir ayağı bütün dünyayı dolaşır gezegende. 
Onun bir beytinde de doğrudan doğruya şiirle ilgili bir anlayışın sergilendi
ğine tanık oluyoruz. Ben kendi üslubumla söyleyeceğim. Şiirde biliyorsunuz 
bir öz-biçim ilişkisi söz konusudur veya klasik tabirimizle mana-suret ilişkisi. 
O bu bağlamda diyor ki; "Ben bağ diyorum, sen bağ olayıyla oynayıp duru
yorsun?" Bağ şiirin özünü özetliyor, bağ olayıyla uğraşmak biçimsel kaygıları 
dile getiriyor. Yani önemli olan mânâ söylemekle ilgili. Bu bağlamda sevgili 
Arif ilhamla yazan dedi, Erdem Ağabeyin şiirinin vahiyle irtibatlı bir şiir ol
duğunu söyledi. Bu arada sevgili Ramazan Bey de tabiatı onun kadar yalın 
işleyen bir başka şaire rastlamak belki mümkün değildir dedi. Daha bir iki 
şeyler daha söyledi 'tabiata kaçış' şeklinde falan yorumlanan. Arkasından da 
işte Garip şiiri, Hececiler, Birinci ve İkinci Yeni, 30 yılın içerisinde 30 tane akım 
gelip geçiyor. Fakat bizim edebiyat geleneğimize, sanat geleneğimize, este
tik anlayışımıza baktığımız zaman, 1400 yıldır değişmeyen; sadece Türkiye'de 
ve Türkçede değil, dünyanın hiçbir yerinde değişmeden kalan ve sanatçıların 
mimaride, tezhipte, hatta, musikîde, kelamda koordinatları aynı yeri gösteren
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bir vâkıayla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü eğer biz Erdem Ağa
beyi, şiirini, Rasim Abinin öyküsünü, ondaki şiiri, ondaki şuuru seviyorsak o 
şuurun, bu 1500 yıldır, 1400 yıldır gelen geleneğin içerisinde, geleneğe ek 
olarak tezahür etmesinden dolayı seviyoruz sanıyorum.

Şimdi sevgili dostlar, bütün sanatımız gibi şiirimiz de, -yanılırsam düzeltilir 
diye düşünüyorum-, mesajın esin ifadesidir. 'Teşbih've 'tenzih' ilkesini düşün
meden, Rabbimizin müteâlliğini, aşkınlığını vurgulamadan bir şiir yazmak 
mümkün değildir. Kelamî bir tartışma var; tenzihi anlayışa değil de teşbihî 
anlayışa vurgu yapmak. Önemli olan beş duyu düzeyinde idrakimize açılan 
bir şeyi ortaya sergilemektir, gösterebilmektir. Bu bakımdan bizim şiirimiz 
ses, müzikalite ve ritim ve anlamıyla irfanı bilginin çok önemli ifade aracı 
olarak izhar etmiştir. Bunun izlerini Erdem Ağabeyin şiirinde, Necip Fazıl'ın 
şiirinde, Akif'in şiirinde rahatlıkla görüyoruz. Zaten bunu biraz da cesaretle 
söylüyorum, hem Arifciğim söyledi 'vahiyle irtibatlı' diye, hem de Ramazan 
Bey. Herhalde bu noktada buluşuruz.

Tabiatı onun kadar metafizik boyutlarıyla diye vurguladığı yere gelmek isti
yorum. Bu şiir, yani bizim şiirimiz, İslam şiiri geleneğine bağlı bir şiirdir. Bilin
meyeni keşifte ima ve işaret olarak iş görür; böyle bir şiir. Kendisini idrakimize 
doğrudan açmayanın hissedilmesi ve kavranması, algılanması konusunda 
değiştirilmiş bir dildir. O bakımdan da anlattığı şey her ne ise bunu kendi
sinden öteye işaret edici özelliği bu kadar özünde bulunduran bir şiir anla
yışımız söz konusudur. Nitekim bu anlayış zaten Kuran'ın ayetleriyle işaret 
edilmiştir. Önemli olan bu işareti doğru almak onu daha ilerisine taşımaktır. 
Nitekim ayeti eğer biraz geniş yorumlayacak olursak"(...) yâ üli'l-elbâb ve 
üli'l-ebsâr"... Bunu ileriye taşıyın, gördüğünüze takılıp kalmayın, ibret alın. 
O bakımdan şiirimiz hikmet burcundan hemen hemen gözünü hiçbir zaman 
aşağıya indirmemiştir diyebiliriz. Şiirde özellikle gazel ve mesnevî anlama, 
kalbe indirme konusunda çok önemli bir işlev görmüştür. O bakımdan büyük 
düşünürlerimiz bu tarz bir şiir yazmıştır. Kimdir onlar? İşte ruhaniyeti huzu- 
rundayız; Mevlana. O, 40 ylaşına kadar medresede ders vermiş, 40 yaşından 
sonra coşkun şiirler yazmaya başlamış. Yani bugün olsa ne derler; herhalde 
rahat bırakmazlar... Önce bir psikiyatriste gönderirler herhalde ayakları yer
den kesilmiş diye. Ama öyle bir şey oluyor ki; gönlün gönülle buluşmasından 
çakan kıvılcım, ondan sonra koca bir Dîvan, ondan sonra koca bir MesnevYy\ 
yazdırıyor, İşte belki de o zamana kadarki kelamın, genel anlamda yoruma 
dayanan tefsirin veya felsefenin bu anlamı kaybettiremediğini hissetmiş ol
malı ki, orada bir zaaf olduğunu keşfetmiş olmalı ki veya onun bilincinde ol
muş olmalı ki, bunu şiirle kalbe indirmenin yollarını aramıştır diyebiliriz.

Şiir bu şekilde bir mânâ ifade etme işidir ve eskiler buna diyorlar ki, "el-Mecaz 
kantaratü'l-hakîka." Çünkü şiir mecaz diliyle konuşur. Bizi hakikate gönde
ren, götüren bir köprü ucudur. Sevgili dostlar şiir aslında mecazî bir iştir. Biz
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genellikle işte duyu organlarımızla bilgi ediniriz, aklımızla bilgi ediniriz ama 
asıl bilgi ve varoluşsal / egzistansiyel bilgi dediğimiz şey vicdanîdir. Vicdan 
"v-c-d" kökünden gelir. Arapça bilenler vardır.. Neyi buluruz; vücudu buluruz.. 
Mevcut olduğumuzun bilincine vecd deriz. Şiir bizi böyle bir vecd durumuna 
veya onun eşiğine getiren bir araçtır. Zaten o vecdi yaşayan, o varlıkla bulu
şan bunu yaşar. Mevlâna bunu yaşamış. Yunus bunu yaşamış, Hallaç bunu 
yaşamış, Senaî bunu yaşamış, Attar bunu yaşamış. Tekrar söyleyişleriyle de 
bize yaşatmanın becerisini göstermişler. Böyle değerlendirmek mümkündür 
diye düşünüyorum.
Burada bir'buluş've'kuruluş'söz konusudur. Onun için klasik şiirimiz bir bu
luşu, buluşmayı, vuslatı, ermeyi, erişi terennüm eder. Bunu Erdem Ağabeyin 
şiirinde rahatlıkla görürüz. Dolayısıyla tekrarlayalım ki bu Şiirde Allah'a ve 
kainata ait ve mensup oluşumuzun duygusu, derin anlayışı çok belirgindir. 
Yahya Kemal'in şiirini biraz okusak yine aynı yere varabiliyoruz: Sevgili Hocam 
o diyor ki;

"Eslaf kapıldıkça güzelden güzele
Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele."

Yani buradaki 'güzelden güzele'yi ben sevgili Ramazan Hocam, falan güzel
den falan güzele, yani papatyadan karanfile şeklinde değil de, büyük Hakk'a, 
hakîkî güzele diye anlayabilirim. Çünkü bu rahatlıkla O'nun cemalinin tecellisi 
şeklinde de anlaşılabilir kanaatindeyim. Yahya Kemal'in şiirini böyle okumak, 
onun şiirine şiir dünyasına ters düşücü bir şey değildir.
Şiir hakikatin bir şekilde tebliği ilkesinden dolayısıyla hiçbir zaman vazgeçme
miştir. Sevgili Arif vurguladı. Rahmanî ilhama dayanan ve vahyin aydınlığında 
ve izinde gelişen bir şiir olmuştur. Bu özelliğiyle vahiy katının hemen altında 
yer alır ve vahyin geldiği yola ayarlı olarak çalışır, işte bu yüzden şair, 'gaybın 
dili'veya'gaybın tercümanı'olan kimsedir. Başka alanlardaki sanatkârlar da 
bu anlamda gaybın dilidir. Yani Karahisarî, Şeyh Hamdullah hat sanatında ne 
yapmak istiyorlardı? Hâfızın güzel sesiyle kulağa yaşattığı tecrübeyi göze ya
şatmak istiyorlardı. Bunu yaşatırken de ne yapmak istiyorlardı? Bizi bir başka 
dünyayla temas kurdurmaya çalışıyorlardı.
İşte bu anlattığım şiir, son derece mübarek, muazzez, mualia, müceüa gö
rülmüştür. Dolayısıyla anlayışımızda. İslam şiiri Sezai Karakoç'un ifadesiyle 
hakikatin tarih ve kader içinde atan nabzı, çarpan yüreği olmuştur. Dili, duyu
şu, söylenişi, her şeyi özgün. Müslüman şairler özelde milletlerinin, geneld; 
bütün ümmetin hatta tüm insanlığın duygularının yorumcusudur. Gerektiğ 
yerlerde de yol göstericisi olmak gibi bir yükü sürekli hissetmişlerdir. An-; 
şiir aslında bu ağırlığı çekecek güçte değildir. Ne yapmaz? Kılıç alıp savaş; 
gitmez, hatta eşarp takmak gerekir diye de meydanlarda yürümez. Ama re 
yapar? Eşarbın en güzelini kendisi dokur, kılıcın da en güzelini kendisi yapa- 
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Onu gören insan benim bunu takmam, örtmem gerekir diye düşünür. Yani 
bu kadar ince konuşmanın yolarını aramışlar diye etkilenir. İslam şiiri eşyayı 
çıplak bir olgu olarak görmez. Burası önemlidir. Sevgili dostlar, Rönesans'tan 
sonra özellikle Decart'tan sonra Batılı anlayıştan daha çok etkilendik ve tabia
tı çıplak bir olgu olarak kavradık. Böylece İnsanî değerlerle, ahlâkî değerlerle, 
dini değerlerle tabiat ayrıştırıldı birbirinden. Bu aşamadan sonra yazılan şi
irde yatay nedensellik ilkesini gözeten bir ifade şekli gelişmiştir. Oysa bizim 
şiirimiz dikey nedensellik ilkesini gözeten bir şiirdir. Erdem Ağabey'nin şiiri 
de bu geleneğimizin içerisinde yer alır. Çünkü biz bir tecrübe yaşadık... Ge
leneğimiz içinde o şekilde ifade ediyorduk ama özellikle son yüzyıl içerisinde 
yaşadığımız tecrübe çok daha farklıydı: Meramı yine geleneklere bağlı kala
rak ama modern duyuş, düşünüş ve ifade imkânlarından yararlanarak dile 
getirmek... işte Erdem Ağabeyin şiiri bu imkândan yararlanarak özgün bir 
dile erişmiştir, özgün bir söyleme sahiptir.
Kendisine âcil şifalar diliyorum, haddimi aştıysam affınıza sığınıyorum efen
dim. Saygılarımla. Birer şiir okuduktan sonra tekrar ikinci turumuza başlaya
cağız...
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Değerlendirme Konuşmaları

Rasim Ö zden ören

Değerli dostum konumuz ne kadar cazip olursa olsun neticede bir cumartesi 
gününü yaşıyoruz, herkesin alışveriş günü olabilir, farklı programları olabilir, 
onun için sabırlarını taşırmamak gerekiyor.
Sevgili Arif Ay'ın soylu öfkesine katıldığımı beyan ediyorum fakat aynı za
manda Erdem Bayazıt'tan bir anekdot aktarmak suretiyle onun öfkesini tes
kin etmek istiyorum. Erdem Bayazıt askerdedir; askerliğin birinci veya ikinci 
günündedir.'Kim hangi gazeteyi isteyecek ise onu komutana yazdırsın, o ga
zeteler bir gün sonra gelecek ve taliplere iletilecek' deniyor. Koğuşta 100 kişi 
varsa 98'i günün popüler, boyalı gazetelerine talip oluyor. Erdem Bayazıt o 
tarihte yayımlanmakta olan rahmetli Üstad Necip Fazıl'ın köşe yazılarının da 
yayımlandığı Yeni İstanbul gazetesini istiyor. Bir başkası daha Yeni İstanbul 
gazetesini istemiş. Gazeteler gelmeye başladıktan sonra Yeni İstanbul'u taiep 
eden iki kişi acaba diğer Yeni İstanbul okuyucusu kim diye sorarak birbirle
rini buluyorlar. O arada sanıyorum 'Kim hangi gazeteyi okuyor' konusunda 
bir arbede oluyor. Erdem Bayazıt'la diğer arkadaşının etrafında toplanıyorlar. 
Erdem o gür, gümrah sesiyle etrafındakilere: "Şimdi size bir şey söyleyeceğim 
arkadaşlar, diyor, siz burada o gazeteyi okuyan tek tek 98 kişisiniz. Ama biz 
burada Yeni İstanbul gazetesini okuyan iki kişiyiz."
İmdi, bu salondaki topluluğun sayısı az olabilir, ama bu insanların sinerjisi 
az önce sayın milletvekilimizin bahsettiği o konjonktürde yer alan tek tek üç 
milyon kişiden daha fazladır. Erdem Bayazıt sinevizyonda tembel olduğunu 
söyledi, bunu da bir cümleyle açıklamaya çalışayım. Erdem sadece tembel 
değil şahane bir tembeldi.
Yıl 1961. Erdem Bey'in Maraş'ta Güzlek yaylasındaki evindeyiz. Orada derse 
çalışıyoruz, ikimiz de Hukuk Fakültesi öğrencisiyiz. 2. sınıftan 3. sınıfa geçme 
gayreti içindeyiz. Sıcak bir yaz günü. Boğucu bir sıcak var. Erdem Bayazıt'la 
sabahleyin erkenden kalkarız, daha doğrusu rahmetli Ökkeş Bey'in okuduğu 
ezana uyanırız. Kahvaltımızı Maraş çorbalarından birisiyle Ökkeş Bey hazır-
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lardı rahmetli. Alt tarafta, vadide küçük bir dam vardı, o damın altında derse 
çalışırdık. Çorbanın hazırlanması birkaç saat sürerdi. Ökkeş Bey, seslenir, kah
valtı için yukarıya çıkardık. Şimdi o arada, yani bizim dama inmemizle Ökkeş 
Bey'in bizi uyarısı arasında 1 -2 saatlik bir süre olurdu. Erdem Bey:"Rasimciğim 
ben henüz uykumu alamadım, biraz şuraya uzanayım, babam seslenince ha
ber verirsin"derdi. Kahvaltımızı yaptıktan sonra tekrar aşağıya inerdik. Erdem: 
"Çorbayı galiba biraz fazla kaçırdık, ben biraz şuraya uzanayım, öğle vakti ge
lince beni uyandırırsın"derdi."Tamam, Erdem"derdim. Öğle vakti Ökkeş am
canın uyarı sesini işitince tekrar yukarıya çıkar, öğle yemeğini yer, tekrar aşa
ğıya inerdik. O zaman Erdem: "Bu sıcakta da derse çalışmak güzel olmuyor, 
bana müsaade edersen ben biraz istirahat edeyim, ikindi vakti beni uyandır, 
o zaman derse çalışırım." derdi. Vakti gelince Erdem'i uyandırırım. Erdem bu 
sefer: "Bu saatte derse çalışılmaz, vakit şiir okuma vaktidir" der ve Erdem'le 
oradaki bir vadinin yamacına tırmanırız, orada gümrah sesiyle şiirini okurdu. 
Şiirini okuduktan sonra bana:"Rasim sıra sende, şimdi sen oku."derdi. Ben, şiir 
okumak elimden gelmez diye düşündüğümden şiir okumazdım. Esma-i hüs- 
nadan'Vehhâb'kelimesinin telaffuzu ağız doldururdu, onu telaffuz etmekten 
hoşlanırdım. Ben de karşı dağlara doğru böyle ağız dolduran, ciğerden ge
len bir sesle "Vehhaaab!" diye bağırırdım, ses yankılanarak dalga dalga tekrar 
bize ulaşırdı. Erdem Bey bir iki şiir daha okur, bana da bir iki nida daha yaptırır, 
akşam olur, akşamdan sonra tabiî derse çalışma zamanı çoktan geçmiş olur
du. İdare lambasıyla veya gaz lambasıyla geceyi geçirmemiz lazımdı. Erdem: 
"Rasimciğim, fazla gecikmeyelim, şu yıldızların tadını alıp yatağımıza girelim." 
derdi. Tepeye tırmanır, tepenin doruğunda bir süre yıldızları seyreder, sonra 
cibinliklerimize çekilirdik. Erdem Beyle böylece üç dört haftamız geçti. Dev
letler hukukuna çalışıyoruz, ben tamam, sınavı geçtim. Erdem de geçti, ama 
nasıl, hangi kerametle geçti doğrusu bilemiyorum. Ama bu âlicenap insanın 
böyle birtasarrufu olmuştu. Arkadaşlarımız onun şiiri üzerine konuştular. Ben 
de onun şiiri üzerine birkaç cümle söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum.
Modern dünyanın bir şairi olarak ve modern dünyada yaşayan bir şair olarak 
onun şiirine hangi perspektiften yaklaşmalıyız?
Acaba Yunus Emre'nin veya Mevlâna'nın veya Fuzuli'nin ve benzeri klasik 
dönem Müslüman şairlerin şiirleri ile Erdem Bayazıt'ın şiiri arasında nasıl bir 
ilgileşim kurulabilir? Açıktır ki, klasik dönem Müslüman şairleri, içinde yaşa
dıkları İslâmî ortamın Müslümanca havasını teneffüs ve terennüm ediyordu. 
Günümüzün şairiyse klasik dönem şairlerimizin soluduğu kültür ortamında 
yaşamıyor. Tersine, onun yaşadığı çağ, klasik dönemin tümüyle dışına düş
müş durumdadır. Ne ki, bir Müslüman şairin böylesi bir ortamda bile, yaşadığı 
çağın havasını müslümanca bir söylemle terennüm edecek bir şiiri seslendir
mesi mümkündür. İşte Erdem Bayazıt'ın denemek istediği şiir, bir Müslüman 
şairin içinde yaşadığı teknolojik çalkantıya karşı bir protesto sesi olmaya yö
nelmiştir.
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Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü adlı kitabında onun şiirini, 
bize çok yakın duran bir değerlendirmede bulunarak; "Barbar güçlerin, tek
nolojinin yıktığı, Tanrı'dan kopardığı insanın manevî kurtuluşunu arayan ..." 
bir şiir olarak tespit eder. Bu şiir, elbette, klasik dönem şairlerimizde bulunma
yan bir eleştirel tonlamayı da bünyesinde barındırır.
Ancak bu şiirin dibinde yatan ve o şiirin usaresi mesabesinde duran lirizmi 
ihmal etmememiz gerekiyor. Son şiirlerinden biri olan "Kız Kulesi"nde lirizm 
doruk noktasına ulaşıyor. Erdem Bayazıt'ın alışık olduğumuz şiir tarzı, benim 
eski tanı'mı yineleyerek söylersem, ünlemli bir şiirdir. Onda, biraz Köroğlu, bi
raz Dadaloğlu çeşnisinde, fakat evcilleşmiş bir hamaset tadı vardır. Kız Kulesi 
ise rafine bir munislik ve lirizm taşıyor. Şiirin, kendi içinde taşıdığı dramanın 
ve tonlamasındaki facia atmosferinin; bunun yanında süregelen içli ve doku
naklı söylemin sözünü etmiyorum. Bütün bunlar, belli başlı bir metin tahlilini 
gerektirir. Burada ancak şunu söylemekle yetinelim: Erdem Bayazıt'ın bu şiiri, 
eksiksiz ve fazlasız duruşuyla şairin kâmil bir ürünüdür. O, şiirindeki ünlem
li tonlamayla lirizmi buluşturan söylemi kendi alanındaki en olgun bileşimi 
gerçekleştiren şairlerin önde gelenlerinden birini temsil ediyor şahsında.
Sabrınız ve ilginiz için teşekkürlerimi sunarak sizi selamlıyorum.

***

Ramazan Kaplan

Bu tür toplantıların manzarası böyledir. Bazen 15 kişiye konuşuyorsunuz, 
bazen 400 kişiye bazen de 100 kişiye konuşuyorsunuz; bu böyledir. Ama biz 
şunu biliyoruz ve inancımız bize bunu öğretiyor: Hayrı isteyen bir tek kişi ka
lıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. Bunun için burada hayrın peşinden 
koşan, gönlü bununla dolu pek çok insan var, öğrencimiz var. Dolayısıyla 
daha fazlasını istemekle beraber doğrusu umutsuzluğa kapılmanın da yeri 
yok diye düşünüyorum.
Dahası Rasim Ağabey de hatırlayacak, zannediyorum Arif Bey de vardı Cahit 
Zarifoğlu'nu anma programı yapmıştık televizyonda ya da Necip Fazıl'ı rah
metliyi. Bir televizyon çekimi vardı, hemen ertesi günü de Maraş'a gidiyoruz, 
yolculuk var. Yolda mola verildi. Bir kasabada hem yemek yiyeceğiz hem de 
Akif Ağabey dedi ki; şu programı bir izleyelim kendimiz nasıl çıkmışız, ne 
konuşmuşuz falan diye. Biz kahveye girdik, kendimizi seyrediyoruz televiz
yonda. Fakat kimsenin umurunda değil. Herkes tavla oynuyor, kağıt oynuyor, 
konuşuyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Akif Ağabey o tok sesiyle 'Yahu 
Türkiye'nin en meşhur insanları aranızda, kimsenin umurunda değil'dedi. Pe-
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şinden de -onun gözünü kısarak bir gülüşü vardı- güldü. Bunu da yine Akif 
Ağabeyi anmak için bir vesile sayalım.
Erdem Ağabeyin iki farklı yönüne işaret eden bir iki şiir okuyacağım. Birinci
si onun duygu dünyasının zenginliğini, gücünü, ikinci şiiri ise -onda da bu 
olmakla birlikte-, fikir noktalarının ağırlığını görüyoruz. Bu bakımdan size 
bu iki örneği arz edeceğim. Hatta ikinci örnek konjonktürle çok fazla uygun 
düşüyor.

Kar Altında Hüzün Denemesi
Dünyanın en uzun hüznü yağıyor 
Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne 
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun 
Ağar gibi yürüyerek gidiyorsun 
Belki bulmaya gidiyorsun kaybettiğimizi 
O insan ve tabiat çağını

Dön bana ve dinle 
Kuşlar uçuşuyor içimde

Loş bir keman solosu gibi 
Kuşların uçuştuğunu içimde 
Dön bana ve dinle

Karanlık denizlerin dibinde 
Bir takım incilerin olduğunu 
Bir takım incilere ve hatıralara 
Neden bağlı olduğumuzu unutma.

Duy beni ve dinle 
Denizler boğuşuyor içimde.

Unutma diyorum ama sen anla
Anlat bizim de yasamak istediğimizi onlara.

Gölgelere Dair
Suların karardığı bir çağda birtakım günah yüklü 
gemiler harekete hazırdı/iyice biliyorum 
gölgeler vardı /  kalın tasmaları vardı gölgelerin / 
ürkek sesler sulan yarıyordu /  bakıyorsunuz
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kuşlar bayağı gülüyordu /  karanlık gölgeleri 
ürkütüyordu/onlar bağlı olmayı hoş 
görüyorlardı / korkarken ölümü düşünüyorlardı 
muhakkak.

Kafaları kalındı belliydi 
Gözleri kalındı belliydi 
Kulakları kalındı belliydi

Aslında kafalarının kalın olması/gözlerinin kalın olması 
önemliydi onlar için/incelik dedin mi kötülük 
geliyordu akıllarına.

Onlar bir gemiye bindiler
-  ben ona günah yüklü gemi dedim
Onlar oturup tasmalarından ötürü gönendiler
— ben onlara gölge dedim
Halbuki bana bakıp yadsıyorlçrdı /  benim onları 
tasmalarından ötürü küçük gördüğüm belliydi/ 
benim onları başında ve sonunda sevdiğim 
belliydi/  ama anlaşamadığımız muhakkaktı.

işte ben bu noktada durdum 
Denize baktım iyi dedim 
Korkulu dağlara baktım iyi dedim 
Doğrusu hep doğaya bakıp iyi diyordum.

Ama gölgeler giysilerle ilgileniyorlardı /  utanıyordum 
Hep araçlardan söz ediyorlardı/ben utanıyordum

Sonra bir çağ geldi/  baktım kafamda karıncalar vardı /  
sonra yapılardan yollardan bıkmıştım/kirli 
sokaklar beni ürkütüyordu /  kötü meydanlarda 
boğuluyordum/suları borulara almalarına 
kızıyordum/hele hele hep düğmelere basıp 
yaşamalarına çok çok içerlemiştim/sonra 
kalkıp Afrika'ya gittim/ohh Afrika 

***
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Arif Ay

Erdem Ağabey ilhamla şiir yazdığını söylüyor. Ama üç şiiri çalışarak yazdığı 
söyleniyor. Bunlardan biri de "Dünyaya Dair" adlı şiirdir. Erdem Ağabey'Bana 
üç kelime söyleyin size bir şiir yazayım' demiş. Rasim ağabey de üç kelime 
söylemiş, otel, dünya ve mağara. Bu üç sözcükten yola çıkarak Erdem Ağabey 
şu şiiri yazmış. Bunu size takdim ediyorum:

Dünyaya Dair
Bir otel odası kadar bana aitsin 
Bir mağara gibi hiç kimseye 
Herkese bir deniz gibi 
Biliyorum sadece bir emanetsin 
Bir şarkı gibisin büyüyen 
Çoğu zaman hüzün makamında
Coşkulu bazen de kimi zam an ........
Sıkıntılı ve sabit
Geçen zamanlardan................
Tarih bir nakarat sanki 
Ben herhangi bir savaşta herhangi bir asker 
Olsam da herhangi bir asker benim de payıma düştü 
Biraz mavi biraz gül çiçeği bombok 
Güneş bir kez daha batarken sulara 
Bıkmadan bir kez daha 
Biriken kızıllıkta biraz da 
Benim kanımdan hakkı var 

#**

Prof. Dr. Turan Koç

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Aziz dostlar, Sevgili kardeşlerimiz 
programımız burada bitiyor. Yani yüreğimiz heyecanlıyken, kapanmamışken 
burada bitirelim...
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Celâdetle Lirizmin Buluştuğu Şiir*

Rasim Ö zdenören

Erdem Bayazıt'la yarım asrı devirmiş bulan ilişkimiz, kelimenin tam ve kâmil 
anlamıyla bir dostluk olarak yaşanmıştır. 1955 yılında, Maraş Lisesi'nin birinci 
sınıfına başlamış öğrenciler olarak tanıştığımızda o, çoktandır şiirlerini yaz
maktaydı.
Maraş'ın yerel gazetelerinde olsun, gene aynı dönemde rahmetli Cahit Za- 
rifoğlu, rahmetli Alaeddin Özdenören, rahmetli Sait Zarifoğlu, Haşan Seyit- 
hanoğlu ve daha başka arkadaşlarımızla çıkardığımız dergilerde, kader, bizi 
daima aynı adreslerde buluşturdu. Edebiyat ve Mavera dergilerinin çıkartıl
masında da, bu isimlere ek olarak rahmetli Akif İnan, Nazif Gürdoğan'la aynı 
ortak etkinlikleri paylaştık.
Her şiir için söz konusu olabileceği gibi Erdem Bayazıt'ın şiirine de çeşitli açı
lardan yaklaşmamız mümkündür.
Modern dünyanın bir şairi olarak ve modern dünyada yaşayan bir şair olarak, 
onun şiirine hangi perspektiften bakmalıyız?
Acaba Yunus Emre'nin veya Mevlânâ'nın veya Fuzulî'nin ve benzeri şairlerin 
şiirlerinde tebellür eden İslâmî duyarlığı özdeş olarak Erdem Bayazıt'ın şiirin
de bulmaya çalışmak bizi sakil bir anakronizme götürmez mi? Bu soruyu orta
ya koyuyoruz; çünkü değindiğimiz anakronizme düşen eleştirmecilerimizin 
tespitlerine tanık olunmuştur.
Oysa İslâm edebiyatının veya başka bir söyleyişle Müslümanların meydana 
getirdiği edebiyatın klasik dönemindeki ürünlerle günümüz şairinin ürünü
nü aynı ortak payda döneminde denkleştirmek, bizi, tam da vurguladığımız 
anakronizme düşürür. Şöyle ki, klasik dönem Müslüman şairleri, içinde yaşa
dıkları İslâmî ortamın Müslümanca havasını teneffüs ve terennüm ediyordu 
Ancak günümüzün şairi, hiç de klasik dönem şairlerimizin soluduğu kültü- 
ortamında yaşamıyor. Tersine, onun yaşadığı çağ, klasik dönemin tümüyle 
dışına düşmüş durumdadır. Ne ki, bir Müslüman şairin böylesi bir ortamda
* Kitap Zamanı, 4 Şubat 2008, S. 25, s. 18.
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bile, yaşadığı çağın havasını Müslümanca bir söylemle terennüm edecek bir 
şiiri seslendirmesi mümkündür. Bence Erdem Bayazıt'ın denemek istediği şiir, 
bir Müslüman şairin içinde yaşadığı teknolojik hengameye karşı bir protes
to sesi olmaya yönelmiştir. Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü 
adlı kitabında bize çok yakın duran bir değerlendirmede bulunarak: ' Barbar 
güçlerin, teknolojinin yıktığı,Tanrı'dan kopardığı insanın manevî kurtuluşunu 
arayan ...''bir şiir olarak değerlendiriyor. Bu şiir, elbette, klasik dönem şairleri
mizde bulunmayan bir eleştirel tonlamayı da barındırmaktadır bünyesinde.
Onun şiirinde, bir yandan Köroğlu'nun, Dadaloğlu'nun celadetli haykırışına 
denk ünlemlere tanık olurken, bir yandan da protestosuna mâkes olan yiğit
çe kahırlanmalar işitiriz. Uzaklardan Dede Korkut'un hikemi tavrına hoşâmedî 
yapıldığını görürüz.
Ancak bu şiirin dibinde yatan ve o şiirin usaresi mesabesinde duran lirizmi 
ihmal etmememiz gerekiyor. Erdem'in, birkaç yıl önce Kaşgar dergisinde ya
yınlanan ve elimizdeki Şiirler -Sebeb Ey, Risaleler, Gelecek Zaman Risalesi- top
lamında yer alan "Kız Kulesi" şiiri, söz konusu lirizmin doruk noktasında yer 
alıyor. Bu şiirin içinde yer alan dramanın ve tonlamasındaki facia atmosferi
nin; bunun yanında süregelen içli ve dokunaklı söylemin onun yeni yazacağı 
şiirlerde nasıl dışa vuracağının işaretini de veriyor. Bu itibarla, yazacağı muş- 
tusunu verdiği Üsküdar Şiiri'ni heyecanla beklediğimizi burada açıklamak 
istiyorum.
O, şiirindeki ünlemli tonlamayla lirizmi buluşturan söylemiyle kendi alanında
ki en olgun bileşimi gerçekleştiren şairlerin önde gelenlerinden biridir.
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Bana Türkü Söyle Anadolu Olsun’

Nazif Gürdoğan

"İçimde çağlar var"diyerek, bütün dünyada"Şamil"fırtınaları estiren Türkler'in, 
tarih içindeki bin yıllık yürüyüşlerinde, Anadolu vazgeçilmez vatanları olmuş
tur. Türkülerle yoğrulan Anadolu toprağı, bütün bir İslam Dünyası için, "Tut
saklık haritası değil, bir zafer coğrafyasıdır. Çağların içinden süzülerek gelen 
türküler, "Bir ucundan dünyanın öbür ucuna" dolaşan, Anadolu insanının 
damarlarında kan olmuştur. Türk toplumu, hayatın şiirini türkülerle yakala
mıştı*
Şairleri olmayan toprakların türküleri, türküleri olmayan coğrafyaların da şa
irleri olmaz. Toplumların canlılığı şairlerinden kaynaklanır. Toplumları ayakta 
şairleri tutar. Büyük şairleri olan toplumların, aydınlık gelecekleri olur.Toplum
lar geleceklerini, şairlerinin şiirlerinde bulurlar. Yunus Emre'siz, Necip Fazıl'sız, 
Sezai Karakoç'suz, Cahit Zarifoğlu'suz, Akif İnan'sız, Alaaddin Özdenören'siz 
ve Erdem Bayazıt'sız bir Anadolu, geleceğe ümitle bakamazdı.
Anadolu insanının yabancılaşmaya direnen sesi Erdem Bayazıt da "Önden 
Gidenler" kervanına katıldı. İstanbul'un "Medine Toprağı" Eyüp'ten, yakınla
rının, arkadaşların, sevdiklerinin ve sevenlerinin katılımıyla, ölümlü dünya
dan ölümsüz dünyaya yolcu edildi. Bütün bir Anadolu, Konya'sı, Erzurum'u 
Maraş'ı, Ankara'sı, Bursa'sı, İzmir'i,Trabzon'u ve Edirne'si ile Eyüp'teydi. Devle
tin üst düzey yöneticileri de onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar.
Türkiye devleti ve milletiyle Bayazıt'ın yanındaydı. Ancak Bayazıt, ölümsüz
lük dünyasına devlet töreniyle değil, millet töreniyle uğurlandı. Yarım yüz
yılı aşan bir süre, tatlı ve acı günlerinde birlikte oldukları Rasim Özdenören 
ötedünyanın giriş kapısı olan mezarına, Mekke, Medine, Kudüs, Buhara ve 
Semerkant'tan getirilen toprakları, büyük bir özenle serpti. O, yalnızca Türr 
ve İslam dünyasında değil, bütün dünyanın haksızlıklara karşı çıkan evrense 
sesiydi. Onu örten toprak da, şiiri gibi zengin oldu.

* Yeni Şafak, 09 Temmuz 2008
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"Son günümde olmasın dostum, çelengim top arabam/Alsın götürsün beni 
dört inanmış adam"diyen Necip Fazıl gibi, Bayazıt'ı da binlerce inanmış adam, 
Eyüp sırtlarında toprağa verdi. Onlar, dillerinde ölümsüzlük türküsü, nereden 
gelip, nereye gittiklerini çok iyi bilen, bütün soy Anadolu şairleri gibi, şiiri 
ölümsüzlük için bildiler, bütün hayatlarını, ölümsüzlük türküsünü söylemeye 
adadılar. Onların türkülerinde Anadolu ile birlikte bütün dünya vardır.
Anadolu'da bir şairin şiirinden, başka bir şairin şiirine geçen, ölümsüzlük 
türküsünde, ümitsizlik yoktur. Onların şiiri, ümitsizlik şiiri, onların türküsü 
ümitsizlik türküsü değildir. Onlar bütün insanlığa, siyah haberler değil, beyaz 
haberler verirler.
Türkiye ölümsüzlük türküsünü söyleme gücünü Anadolu'da yitirmiştir. 
Ölümsüzlük türkü söyleme yetisini yeniden kazanmak için, bütün Türkiye, 
Anadolu'nun evrensel değerlerine odaklanmalıdır.
Türk ve İslam dünyasının dirilişi, Anadolu'dan başlayacaktır.
Her kültür, düştüğü yerden ayağa kalkar.
Kültürler, şairleri ve türküleriyle yaşarlar.
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Erdem Bayazıt'ın Aziz Hâtırasına

M uhsin  M ete

Uzunca bir süredir yazı yazmıyordum. Erdem Bayazıt için yazmam istenince 
yazıp yazmamakta tereddüt ettimse de rahmetliye olan sevgim, saygım ağır 
bastı, "olur" dedim. Bir kere daha kendiliğimden değil, istendiği için yazı ya
zacaktım. Hemen bütün yazılarım böyle oldu. Okumaktan yazmaya bir türlü 
geçemedim. Oysa önümüzdeki ay emekli olup yazı yazmak istiyorum. Her
halde kolay olmayacak...
Her ne kadar "olur yazarım" dedimse de ne yazacağımı yazıya başlamış
ken, hala bilmiyorum. "Başlamak bitirmektir" fehvasınca içim rahat olsa da 
çok da iyi bildiğim bir konuda yazmadığımın farkındayım. Okuyucunun 
cüretkârlığımı bağışlamasına talibim.
Cüretkârlık dememin sebebi şu: Erdem Bayazıt şairdi, hem de soylu, üştür 
vasıflı bir şairdi, her ne kadar şiire vefa göstermediyse de. Dergi okumala
rımda şiir okusam da, baştan sona okuduğum şiir kitabı pek azdır. Açıkcas; 
Erdem Ağabey'in şiir kitaplarını da okumadım. Bu yazı için okumak gereç 
duymadım, şiirlerini tahlil edecek değilim. Şiirinin ne idüğü hakkında bile 
sahibi olduğumu sanıyorum. İnşallah yanılmıyorum. Dergilerde okuduğur 
şiirlerinin yanısıra, şiiri ve sanat anlayışı üzerine yazılanlara, kendisiyle yapılar 
konuşmalara bakarak açığımı bir parça kapatmaya çalıştım.
Şairliğinin, şiirinin künhüne yeterince vâkıf olmasam da, Erdem Bayazıt'ı ya
kından tanıma bahtiyarlığına eriştim. Ağabey-kardeş münasebetimiz Mave
ra dergisinin yayınlanmaya başladığı yıllara uzanır. Benim, 1961 yılından fc. 
yana Ankara'da olmama rağmen Edebiyat dergisi ve yazı kadrosuyla ilişki— 
olmadı. Mavera dergisiyle bir ölçüde o farklı dünyanın da içine girmiş oldu~
1980'li yıllarda buna Hece dergisi de eklenmiş oldu.
Mavera Aralık 1976'da yayınlanmaya başladığında Sahibi ve Sorumlu Yöne’ 
meni Erdem Bayazıt'tı. Dergiyi Cahit Zanifoğlu'nun "Yedi Güzel Adam" d 
tavsif ettiği birarkadaş grubu çıkarıyordu. Fakat başı çeken Rasim Özdenöre 
ve Cahit Zarifoğlu'ydu sanıyorum. Kızılay'da, Selanik Caddesindeki yönet - 
yerine gidip geldikçe bende bu kanaat olmuştu. Derginin çekirdek kadrc:, 
74



Edebiyat dergisinden tanıdığımız kişilerdi. İlk kitapları da bu derginin ayın- 
ları arasında çıkmıştı. Bunlar arasında Erdem Bayazıt'ın, şairinin adıyla özdeş
leşen şiir kitabı "Sebeb Ey"de vardı.

Mavera'nın son sayfalarında Çeşitlemeler başlığı altında, değişik konularda 
bir tür "serbest atış" diyebileceğimiz kısa yazılara yer veriliyordu. Polemik ya
zılarının yeri de bu sayfalardı. İlk sayıda Ersin Gürdoğan'ın bu tür bir yazısına 
yer verilmişti. "Erdem Bayazıt Teknoloji'ye karşı mı?"

Yazı Milliyet Sanat Dergisi'nin ek olarak verdiği Edebiyat Ansiklopedisi'nin 
Erdem Bayazıt maddesinde, şair için "teknoloji yüzünden ahlâkî değerlerini 
yitiren, Tanrı'dan uzaklaşan insanın kurtuluş yollarını aradı" denilmekteymiş. 
Ersin Gürdoğan bu görüşe karşı çıkarak"Erdem Bayazıt bizce soyut teknoloji
ye karşı olmaktan çok, teknolojiye yenilmiş, belki ona tutsak olmuş bir insan
lık durumuna karşıdır."diyordu.
Bu yazı ve daha sonra sözünü edeceğim Mehmet Kaplan'ın şiir tahlili, benim 
dikkatimi çekti. Erdem Bayazıt şiirinin bir meselesi vardı ve bu mesele yüz
yıllardır entellektüelimizin zihnini meşgul eden bir medeniyet krizine atıfta 
bulunuyordu. Batılılaşma serüvenimizin temel dinamiklerinden biri moderni- 
teye ne şekilde bağlanacağımız oldu. Batı teknolojisiyle üstündü ve çağı ya
kalayabilmek için teknolojik gelişmelere ayak uydurmamız gerektiği düşün
cesi en fazla tartıştığımız ve hâlâ çözümleyemediğimiz açmazımız olageldi. 
Meselâ, Ziya Gökalp kültürle teknolojiyi ayrıştırarak, Batı'nın kültürünü değil 
tekniğini almayı sorun etmezken, Yahya Kemal bu tür terkiplere mesafeli 
durmuştur. Gökalp'le çatışmasının temelinde bu evrensellik anlayışı yatmak
tadır. Yahya Kemal konuyu bir medeniyet meselesi olarak görürken, islâmcı 
olarak bilinen pek çok münevverimiz, bu arada Mehmed Akif de Batı'nın ilmi
ni ve tekniğini almakta mahzur görmemişlerdir.
Bu konu Mehmet Kaplan'ın Cumhuriyet Devri Türk Şiiri kitabında da karşı
mıza çıkmaktadır. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından Cumhuriyet'in 
50. Yılı Yayınları arasında neşredilen kitabında Kaplan şiir tahlillerine yer ver
mektedir. Ve Erdem Bayazıt'ın Birazdan Gün Doğacak şiirini konu edinmiştir. 
Yapılan tahlilin bir bölümü şöyle:
"Şiirde'siz'diye dini kendileri için bir dava konusu yapan'genç dindarlar'yü- 
celtilmektedir.

Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın
Bu mısra birçok bakımdan dikkati çekicidir. Dişliler arasında direnen insanlık 
ile kastedilen şeylerden biri çağdaş sanayi medeniyeti içinde kendini ezilmiş 
hisseden dindarlar veya ruh adamlarıdır. Böyleleri çağdaş medeniyetin, sana
yiin, makinenin aleyhindedirler. (...) Fakat insanın içinde olan ruh veya onun



ifadesi olan din, Erdem Bayazıt'ın birinci mısraında söylediği üzere beton du
varlar arasında da bir çiçek gibi açar.
Erdem Bayazıt'ın şiirlerinde dinî ve manevî havadan çok politik bir hava hisse
dilir. Birazdan Gün Doğacak şiirinde iman Mevlânâ ve Yunus Emre'de olduğu 
gibi içe,Tanrı'ya, varlık ötesine değil, tıpkı Marksistlerde olduğu gibi dışa, top
luma, bu dünyaya yönelmiştir.
Erdem Bayazıt eğer dini kendi gayelerine âlet eden bir Marksist değilse, onla
rın tavır ve üslûbunu taklit etmekle, Mevlânâ ve Yunus'un barışçı, sevgi dolu 
dinî insaniyetçilik geleneğine ihanet etmiştir"
Mehmet Kaplan'ın belliki kişiliği hakkında bilgi sahibi olmadığı bir şaire, bir 
şiirinden yola çıkarak Marksistlik yakıştırmasında bulunması izâh edilebilir bir 
durum değildir. Nitekim bu tahlile Mavera dergisinde karşı çıkılmıştır.

Bu konu son olarak Turan Karataş'ın 4 Ağustos 2008 tarihinde Kitap Zaman 
ekinde yayınlanan "Erdem Bayazıt'ın ardından....''İsimli, beğendiğim yazısın
da söz konusu edilmektedir.
"inanarak ve içindeki umudu tazeleyerek'Birazdan gün doğacak'dedi. Bu şi
irindeki gür sesi ve geleceğe umutla bakışı, insanlığın çelik dişliler arasında 
direnen kahramanlarına yaptığı övgü, beton duvarlar arasında açan çiçek im- 
gesi yanlış yorumlandı. Merhum Mehmet Kaplan da Marksistlere benzetmişt 
Erdem Bayazıt'ı. Kaplan Hoca, İslâm inanışının bu çağda gelişen bu yeni du
yarlığını ve pek tabii onun tezahürü olan şiiri anlayamadı, tabiatıyla da yani: 
yorumladı. Halbuki Bayazıt'ın beslendiği damarların, içtiği suların hapsi yer 
gözelerden fışkırmıştı, duru pınarlardan akıp gelmişti."

İdris Özyol'un Erdem Bayazıt'la yaptığı bir konuşmada, şairimizin şiirine iliş
kin değerlendirmesi işin aslını ortaya koymaktadır."Benim şiirimin temeline; 
yaratılış hikmeti yer alır. (...) Hep toprağımın insanlarını anlatmaya çalıştr 
ve kendi yaratılış hikmetimi de İslâm'da buldum. (...) Hayatın tek boyut _ 
olmasını asla kabul edemiyorum. Çünkü sonsuz, ölümsüz, ebedî olana bai 
lıyım. Ben onu arıyorum. Esas yönüm öbür dünyaya dönüktür." (Yeni Şafa■ 
5.8.1995)
islâmi duygu ve düşünceleri yansıtan şiir kitapları içinde Sebeb Ey müstesr 
bir yere sahiptir. Bir dönem çok okunmuş, Mehmet Kaplan'ın belirttiği üze-; 
politik tavırları bile beslemiştir. Dar yatağında coşkun akarken, geniş ova;.: 
yayıldığında durgunlaşan ırmaklar gibi, Erdem Bayazıt şiiri de zamanla durı 
muş, içe dönük bir yapıya bürünmüştür. İkinci kitabı Risaleler'de bu duru- 
açıkça gözlenir. Faruk Uysal, Sebeb Ey'in ikinci baskısı üzerine yazdığı yazı: 
bu hususa dikkat çeker.

“Kitabın ikinci baskısında, Risaleler adlı bir bölümle uzunca iki şiir eklenmiş
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HaTaT l

. . . Başkaldırının, kavganın yerini teslimiyet ve içe dönüş alıyor. Şehirden kaçış 
ve doğaya sığınmanın nedenini Risaleler bölümünde daha açık anlıyoruz."(iz 
Sürmek, Mavera, Ocak 1980)
Nitekim, idris Özyol'la konuşmasında bu dönüşüme Erdem Bayazıt'ta işaret 
etmektedir.
"Benim şiirim maalesef sürmedi. 8-10 senelik siyasî hayatımda ancak üze
rinde çalıştığım şiirler var. Ama eski janr üzerinde değil, daha yumuşak bir 
yaklaşım."
Erdem Bayazıt, yalnız şiir yazmadı. Bir zaman Yeni Devir gazetesinde siyasî 
yazılar da yazdı. “Siyaseti hiçbir zaman zevk alarak yapmadım" dese de, bir 
dönem milletvekilliği yaptı. Afganistan cihadı devam ederken bir grup arka
daşıyla bir belgesel yapımı için Afganistan'a kara yoluyla tehlikeli bir seyahat 
gerçekleştirdi. Ve yol notlarını önce Mavera'da yayınladı, sonra kitap olarak 
neşretti.
Şiirleri ve örnek yaşayışıyla düşünce ve duygu dünyamızda silinmez izler bıra
kan Erdem Bayazıt ağabeyime tâzimle...
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Önden Gidenler İçin*

O sm an Sarı

Erdem Bayazıt'ın şiiriyle ilk defa Diriliş dergisinde karşılaştım. Halbuki o, son
radan öğrendiğime göre ilk şiirlerini, Maraş Lisesi'ne devam ederken, Rasim 
Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve diğer arkadaşlarıyla birlikte çıkar
dıkları Açı ve Hamle dergilerinde yayınlamıştı. Ama ben Erdem Bayazıt'la tanış
madan önce onun şiiriyle tanışmış oldum. 1966 yılının o sıcak yaz aylarından 
birinde, temmuz mu yoksa ağustos ayı mıydı, bugün çok iyi hatırlamıyorum 
ama, o sıcak yaz aylarından biriydi. Nuri Pakdil, bana ve İsmail Kıllıoğlu'na ve
rilmek üzere Maraş'ta kitapçılık yapan Hilmi amcaya (Vehbi Vakkasoğlu'nun 
babası) iki Diriliş dergisi bırakmış ve bu dergilerden birinin iç kapağına çok 
güzel ve itinalı bir el yazısıyla ve zümrüt yeşili bir mürekkeple aynen şöyle 
yazmıştı:
"Kardeşim Osman Sarı'ya selam ve haberleşme dileğiyle... 4 Mayıs 1966 
Bu, Dirilişsin Nisan 1966 tarihli sayısıydı. Dirilişsin'in diğer sayısında ise, Se
zai Karakoç'un, Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu'nun, Sedat Umran'in, Halim 
Uğurlu'nun, Cahit Zarifoğlu'nun ve Erdem Bayazıt'ın birer şiiri yer alıyordu. 
Erdem Bayazıt'ın şiiri küçük bir şiirdi ve adeta yarım kalmış bir sayfanın, göze 
pek de hoş gelmeyen boşluğunu doldurmak için konulmuş gibiydi.
Şiirin başlığı "Kuş Sayfalan" idi. Önce başlıkta bir tashih hatası var diye düşün
düm. Çünkü olsa olsa kitap sayfaları olabilirdi, "Kuş Sayfaları" değil. Şiirde bir 
tren kurşun gibi, geceye atılıyor, demir gibi gök yüklü tren karanlığın ürper
tisine giriyor, ötede düşler derleniyor. Kent ise horozlarda uyanıyor, zamana 
ezanla geçerken sularda geriniyor ve bunlar, sayfalar Kur'an'la sayfa olurke' 
oluyor ve şiirin sonuna doğru, şairin bilmediği bir yerden, bir boranın patlad - 
ğı bir yerden bir kuş yağmuru boşanıyor ve şiir böylece sona eriyordu. Kafar 
iyice karışmıştı. Diriliş gibi çok titiz bir sanat ve düşünce dergisinde bu kada- 
tashih hatası olamazdı. Şiirden pek fazla bir anlam çıkaramasam da garip br 
duygu kaplamıştı içimi. Erdem Bayazıt'ın ilk okuduğum şiiri buydu. Ama b. 
yazıda Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma ve Ülkemin insanlarına Da- 
başlıklı şiiri üzerinde kısaca duracağım.

* Kitap Zamanı, 4 Şubat 2008, S. 25, s. 19.
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Şiir, Edebiyat dergisinde ilk yayımlandığında, başlığı şimdikinden çok daha 
uzundu ve şöyleydi: "Sana, Bana, Vatanıma ve Ülkemin insanlarına Dair Ge
cenin Bir Vaktinde Çizilmiş Kırık Dökük Tablodur". Şiirin bu başlığı kitapların
da yukarıda belirtildiği gibi kısaltılarak yer almıştır. Erdem Bayazıt'ın bu şiiri 
bana, sadece başlığı açısından Nâzım Hikmet'in Memleketimden insan Man
zaraları adındaki kitabını hatırlatır. Şiirin muhtevası açısından ise Faruk Nafiz 
Çamlıbel'in"Han Duvarları"nı çağrıştırır.
Şair, bu şiirinde önce, "Sana" diyerek, sevgiliye, her iki anlamda da sevgiliye 
hitap ediyor. Ancak bu şiir, yalnız sevgiliye ve yalnız Allah'ın sevgili kulu ve 
elçisine dair değil, aynı zamanda şairin kendisine, vatanına, ülkesinin tüm 
insanlarına hatta şiirin sonuna doğru, "Tüm insanlar, Kardeşlerim" dediğine 
göre bütün insanlara, tüm insanlığa dair bir şiirdir.
Şair bir halk türküsü ile başlıyor: "Telgrafın Tellerini Kurşunlamalı" diyen bir 
halk türküsü ile. Telgrafın tellerini kurşunlamalı, çünkü telgraf sürekli acıyla, 
hüzünle dolu haberler veriyor. Bir posta katarı gibi, simsiyah dumanlar döke
rek, bazan ansızın çıkagelen, bazan gelmesi beklenen haberler öylesine acı 
yüklüdür ki, şair bu ağır yükü sadece şiirin omuzlarına yüklemez. Şiir sanatının 
yanında, resim sanatına da başvurur. "Gamdan dağlar kurmalıyım / Kayaları 
kelimeler olan / Kırk ikindi saymalıyım / Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma 
saçlarıma / Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından / Baştan ayağa ıslan- 
malıyım / Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım". Erdem Bayazıt, aristokrat ve 
seçkin bîr aileden gelmesine rağmen doğuştan içinde bulunduğu sosyal çev
reyi aşmış, yoksul ve acılı halkımızın duyarlılığını hep içinde taşımış bir şairdir. 
Erdem Bayazıt'm söz konusu ettiğimiz bu şiirinin başka bir özelliği de masum 
ve saf Anadolu'ya yönelmiş bir şiir olması. O, "Apartman odalarında büyüyen 
çocukların bilmediği, bilemeyeceği baharları, Anadolu bozkırlarında görür. 
İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru giderken, tekerleri "Yamalı asfaltları bir 
ağustos susuzluğu ile içen" bir otobüsün içindedir. "Bilinçsiz bir baş kayması" 
ile Anadolu kadınlarının (şair, evrensel kadınlar diyor) "çapa yaptıkları tarla 
kenarlarında", çıplak ayaklarıyla, ırgat çocukları, bir elinde bayat bir ekmeği 
kemirirken, diğer elinde yeşil bir soğanla çok acı bir yoksulluk tablosu oluş
turmaktadır.
Şair, şiirinin sonlarına doğru, "Müslüman yürekler bilirim daha" diyerek, ideal 
insan tipini ortaya koymaktadır. Bu insanın kalbi, Müslüman kalbidir ve bu 
kalbi iyi tanımak için, en iyisi, şiirin bu bölümünü buraya almak: "Müslüman 
yürekler bilirim daha / Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet / Eller bi
lirim haşin hoyrat mert / Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır / Her 
kırışığı sorulacak bir hesabı / Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır."
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Şairler ve Şiirler: Erdem Bayazıt

M. Ragıp Karcı

Eskiden şiirle ilgili tartışmalar, şiirin kendisi, daha doğru bir ifadeyle şiirin ana 
unsuru olan dil ve dile ait alanlar etrafında gelişirdi. Birinci Yeni, İkinci Yerv 
vs. adlarla tanımlanan çeşitli şiir hareketleri meseleyi genel olarak dil üzerin
den geliştirdiler. Ve ortaya çıkabilecek itirazları ve tartışmaları dil üzerinder 
yapmayı daha doğru buldular. Bu iş dilin sadeleştirilmesi sloganı üzerinder 
yürütüldüğü için, olabilecek itirazlar da dil devrimi kalkanı ile püskürtülmeye 
çalışıldı. Sonunda muterizler ve müddeiler arasında bazen söz edilmesi bile 
sakıncalı ideolojik alanlar ortaya çıktı. Bu alandaki savaş da giderek siyasi ik
tidar sahiplerinin, aslında edebi iktidarı da ellerinde tuttukları anlaşılıncaya 
kadar sürdü. Sonunda ne mi oldu? Muterizler de oyunu kuralına göre oyna
mak gibi çok sıradan bir bahane uydurarak aynı akışa kendilerini kaptırdılar 
Bu kaptırış bazen o hale geldi ki, eski tüfek muterizlerin kullandıkları dili ken
dilerinin anlayabilmesi için dahi yeni sözlüklere ihtiyaç duyuldu. İnatla kul
lanmaya çalıştıkları dille yazdıkları metir ler anlaşılmaktan uzaktı. Bu dururr 
söz konusu edildiğinde iki türlü tembihle karşılaşılırdı: Birinci tembih daha 
dikkatli okumak; İkincisi ise onların diliyle yazıp dâvamızı tebliğ etmek gerek
tiği idi. Onların diliyle yazmanın, onlardan kimseyi iknâya yaramadığı ortaya 
çıktı. Çünkü bu metinlerin Mehmet Doğan'ın deyişiyle sade bir Türkçe'ye ak
tarıldıktan sonra hiçbir şey ifade etmedikleri görüldü. Bu da meselenin kend 
meramını anlatmak ve yeni bir dünya ve düşünce talebinden ziyade o di 
kullanmadaki ustalığın kesbinde gösterdikleri mahareti ve başarıyı ispatla
maya çalışmak olduğu ortaya çıktı. Kendileri de çoğu zaman ne dediklerin 
bilmedikleri için, müddeiler de bundan etkilenmediler. Geleceğe dair büyü' 
umutlar ve hayallerle başlayan girişimlerin günümüzde koskoca olmasa da 
büyük bir hayal kırıklıklarından başka bir sonuç vermemesinin sebeplerinde- 
birisi bu olmalıdır. Bunun en önemli sebeplerinden birisinin meselenin fik i- 
ler yerine ideolojiler üzerinden ele alınmasıydı. Bu yüzden bu gidişata karş 
çıkanlar bazen dönek bazen de hâin ilan edildiler.
Bu arada çeşit edebilik iddiasındaki hareketlerde ağabeyler ve büyükleri' 
etraflarındaki gençler üzerinde kendilerinde vehmettikleri mürebbîliğin etk - 
lerini de hesaba katmak gerekir. Bu hâlet-i ruhiye her başarısızlığın sonunc; 
daha katılaşarak Rabb'lığa bürünmeye başladı. Bu iddiamız ilk bakışta aşır
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gibi görünse de o dönem kronolojik olarak incelendiğinde gerçek payının 
ne kadar büyük olduğu görülecektir. Bu vâkıanın en temel yanlışı savunulan 
dâvânın temelinin ideolojik olmasıdır, ideolojiler vicdan üretmedikleri için 
kendilerini vasî görenler, kendilerinden izinsiz ileri atılanları bir türlü affede
mediler. Her imkân bulduklarında ya aşağıladılar, yahut görmezden geldiler.
Son otuz kırk yılın edebî geçmişi bu çeşit örgütleşmenin serüveni dense ye
ridir. Bu şiirin de eleştirinin de sadece kendi dâiresi içinde yaşayanlara nefes 
alma imkânı veren bir durumdur. Yayın organlarını ve buralardaki köşele
ri bir şekilde ele geçirenler bütün bir edebî ortama hâkim olmuş gibidirler. 
Her hangi bir şiir kitabı, okumadan üzerinde fikir yürütülebilmektedir. Eleştiri 
ahlâkı da "O herkes gibi şiir yazabilir" gibi önü sonu belli olmayan bir basitli
ğe indirgenebilmiştir. Erdem Bayazıt'ı Erdem Bayazıt yapan en önemli haslet 
böyle bir tekebbür ahlâkına sahip olmamasıdır. Bunun sebebini de hakikatte 
de Bey olma vasfında aramak gerekir. Beyliği tevarüs etmiştir. Sonradan olma 
değildir. Bu ahlâkıdır ki, gerek maddî, gerek manevî sofrasından nasiplenen- 
lere hizmet görevleri yüklememiş, tuzunu ekmeğini yiyenleri ironi eğlence
sine meze yapmaya çalışmamıştır. Şiirinin kemâli ahlâkının kemâliyle inşâ 
edilmiştir. Erdem Bayazıt'ın şiirinin bu garip macera içerisinden kir pas alma
dan çıkmasının hakikati budur. O'na adadığım bir şiirimde belirttiğim şekil
de "mücessem bir tövbe" gibi ömür macerâsını bitirip aramızdan ayrılmıştır. 
Merhum ve mağfur Cahit Zarifoğlu'nun saydıkları arasında güzelliği bihakkın 
taşımıştır. Bu parantez edebiyatımızdaki şiir macerasının daha iyi anlaşılması 
için açılmıştır. Şimdi o sonuçlara geçebiliriz.
Peki bu sonucun ortaya çıkmasında temel mesele ne idi? Muterizlerin, ön
celeri bu alanda yaptıkları teklifte kullandıkları dil takdim ve teklif etmeye 
çalıştıkları medeniyetin asıl hususiyetinden kaynaklanan bir derinliği ifade 
ediyordu. Yani dil sadece seslerin bir araya gelmesinden ortaya çıkan bir araç 
değildi. Arka planları olan, insanın ve dünyanın görünen yüzünden ayrı bir 
alanı; iç'i de bahis mevzuu ediyordu. Böylece o alandaki iddia ve tekliflerini 
derinlemesine yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu durumun birçok zorlukları 
da vardı. Birincisi, teklif ettikleri hayat ve hassasiyet tarzının icabı olarak bu
lundukları durumun da derinlemesine idrak meselesi idi.. Bu meselenin daha 
söze başlamadan uyulması gereken yanı ise eylemin insanlarla birlikte yapı
lacak olmasına ait bilgi eksikliği idi. Bu zorluğu aşmak gerekiyordu. Bu zor
luğu aşmak için gerekli tevazudan yoksun ve kibirli olmalarına ihtiyaç vardı. 
Dâvâlarını ideolojiye tebdil ettiler. Sadece lisan ile değil hâl diliyle bile dün
yalarından ayrı durmaları gerekiyordu. Örnek oldukları nesillerin îmânlarına 
düşman mevkutelerde şiirlerini ve yazdıklarını yayınlamak için çırpınışlarına 
o mevkuteler şahitlik ederler. Bunun için de kısa sürede aynı oyunun içine 
düştüler. Buna tuzak mı desek?
Bir kere hayat (kendilerinin ifade ve mazeretleridir bu) sürmekte ve önü
ne geleni alıp götürmektedir. Anlatacakları çok şeyleri vardır. Meramlarını 
anlatamadıkları bir yana, bu karşı tarafın çeşitli tabularına daha sıkı sarılma
ları sonucunu doğurdu. O zaman bu derinlemesine hassasiyet tarzının yerine
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müddeilerin yatay duruş ve algılamalarını iktisap edip işe koyuldular. Onları 
şimdilerde o alandaki iktidar sahiplerinin başında olduğu gibi şimdi de he
saba almadıkları görülüyor. O iktidar sahiplerinin alanlarında adlarının geç
mediğinden ve katlandıkları fedakarlıklar ve onların saflarında yer edinmek 
uğruna verdikleri bütün tavizlere rağmen onların hazırladıkları edebiyat ta
rihleri, antolojiler ve yaptıkları değerlendirmelerde adlarının anılmadığından 
yakınıyorlar.
Asıl trajik olan bu durumdur. Çünkü asıl problem dille birlikte, içimizin mede
niyetine ait alanların yitirilmesidir. Ve artık iktidar sahipleri olan müddeilere 
verilecek tavizlerin de bir işe yaramadığı görülmüştür. Çünkü iş söylemler 
üzerinde kelam ve kalem oynatmak değil; insanın kendi aidiyet alanlarına 
dair hususiyetlerinin idrak edilmesi ve bunun bir hususiyet olarak iktisabı 
meselesine gelip dayanmıştır. İsmet Özel yıllar önce bu durumu hatırlattığı 
sıralarda; muterizler, o alanda müddeilerin aletleriyle soyunmuşlardı.
Şiir alanında ortaya çıkan durumsa daha hazindir. İki yüz yıl önce başlayar 
tarih kırılması (bu tespit Çetin Baydar'a aittir) son kopuşunu seksen yıl önce 
tamamlamıştır. Artık o geçmişle ilgili olan bütün alanlarda olup bitmiş olan
lar, bize, kırılma gerçekleşirken yukarıda kalanların tarifleri ve haberleriyle 
ulaşmaktadır. Bu haberlerin yanlış ve şüpheli olduğunu söyleyenler yakır 
zaman içerisinde çeşitli zorluklarla karşılaşmışlar, hapislere atılıruşlar, hatta 
asılmışlardır, işin korkunç yanı, bize kırığın üstte kalan kısmından haber ve
renler, o haberleri idamlar ve cinayet resimleri ve hatıralarıyla birlikte veri
yorlar. Bunun bir çeşit uysallaştırma ve evcilleştirme işi olduğu söylenmiyc- 
da, adına çağdaş uygarlık düzeyine gelmek için yapılan eylemler diyorlar. Bl 
çekişmenin sonunda galipler olarak ortaya çıkanlar yenilmiş olanların hiçbi 
hakkının farkına varmak niyetinde olmadılar. Yenilmiş olanlar da galiba ye
nildikleri için sevinçli görünüyorlar, işin hazin yanı da burada: Uğruna sava
şılmış haberlerin aslını merak edenler artık o haberlere ait bilgilere kulak bil; 
asmıyorlar. Tarihin bu yanında, hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz'in sularına 
bakıp bakıp kendilerini seyrediyorlar. Bir kendilerine hayran oluyorlar, bir da 
kendilerine arada bir yüz veren iktidar sahiplerine. Bir de edebi iktidara birli- 
te yürümeleri muhtemel arkadaşlarına. Bu yüzden günümüz şiir macerası b - 
hayranlıklar komedyasıdır.Tabii bir de bunun düşmanlıklaryanı olacaktır.
Ben bu yazılara başlarken, ilk aldığım tepkiye yeniden dönerek bu iddialar 
ma mesnet aramak peşinde olmadığımı söylemeliyim. Burada ortaya anıla- 
şiirler ve şairler, sonuç olarak aynı maceranın içerisinden süzülüp gelen, a y  
hastalıklarla malul olmasa da, içten içe etkilerini taşıyan, ama bu etkile- 
üzerlerinden silkip atmak gibi bir geleceğe yüzleri dönük söz erbabıdırlar. E 
de şiiri bir gösteri aracı olarak görmeyen, bu gösteri sayesinde hayata da 
alanlarda iktidar ve şöhret amacı taşımayan, arada bir o alana gönlü kay;: 
da yine kendi şiirinin kadrini oralarda harcamayan veya çalışır görünen ust; 
ları okuyucu ile yüz yüze getirmek niyetindeyim. Bu arada aşırı gibi görüne’ 
tespitler, okuyucuya bir başka bakış açısı sunmaktan başka bir amaç taşın*a 
maktadır. Bu yazıda benim gönül bahçemde büyük etkisi olan birkaç şa
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ve hususen ağabeylerin birinden söz etmek niyetindeyim. Bu dostlar gönül 
bahçemde biten ve zararlı zararsız bütün otlara karşı duruşuma yeni ve hiç 
düşünemediğim yöntemler teklif ettiler. Bir gönül bahçıvanı gibi giriştiğim 
bütün faaliyetlerde gönül ve aşk arsasından resimler ve örneklerle; bilgi ve 
görgülerle o arsayı genişletmelerini sağladılar. Bunlardan biri de sınıf arkada
şım, dostum ve ağabeyim Erdem Bayazıt'tır. Sözün başında bunları anlatma
ma sebep de şiirine yaklaşırken okuyucunun hissedeceği taraflılık hususun
da uyarılması niyetidir. Erdem Bayazıt yukarıda kısaca değinmeye çalıştığım 
yanlış alanlara şiirini ve kendini bulaştırmamış şairlerden birisidir. Şiir ve söz 
üzerine çeşitli vesilelerle yazdığım yazı ve yaptığım konuşmalarda belirttiğim 
gibi nesebi sahih şiirin bilgisi ve görgüsüne sahip olan az sayıda şair arasında 
sayılmalıdır. Burada ayrıca vurgulamak istediğim husus, okuyucuya bu sayfa
larda şiir ve nesep meselesini hatırlatmak ve bilmeyenlere kıyısından köşe
sinden anlatmaktır.
Erdem Bayazıt'ın şiiriyle ilk tanışmamın garip bir macerası var: Erdem Bayazıt 
bana bir şiir okuyor. Bu şiiri bir daha okumasını istedim. Bir daha .. Üçüncü 
tekrarından sonra ezberledim. Bu şiir Kar Altında Hüzün Denemesi adlı şiirdir. 
Bu şiirin o zaman üzerimde bıraktığı etki, sanıyorum Dostoyevsky'nin Beyaz 
Geceler romanını okurken yaşadığım ruh haliydi. O yıllarda sadece benim 
değil benim yaşımdaki şiirle ilgili herkesin okuduğunda düşmesi muhtemel 
bir haldi. Oysa bu şiir, bir şuur patlamasının ve bir gizli savaşın içine mutlaka 
aşk karıştırılmış bir manifestosu olarak algılanmalıdır. Yazının başında ettiğim 
onca kelama dikkat isterim. Bu dikkati de bugün gelinen noktada, birçok ka
lem erbabının edindiği yatay veya eğik duruşun aksine Erdem Bayazıt'ın yitir
mediği dik ve emin duruşa çevirmek niyetindeyim. Erdem Bayazıt bu şiirinde 
bir dünya talep etmektedir. Bu talebi de şiirini hem eğip bükmeden, hem de 
dünyevi bir emele alet etmeden ve yılları izleyerek her yaşın idrak ve fehmine 
cevap veren canlılığını sürdürerek yapmaktadır.

"Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimiz/o insan ve tabiat
çağını

Şiirin şair ve insan üzerinde hakkı vardır. Bu hak, şiiri insanın ve şairin ken
di nefsi için okumaması veya söylememesi hakkıdır. Yani şiir sadece insana 
dairdir. Aidiyet alanı da sadece insandır. Bundan şu tespiti çıkarmalıyız: Şiir, 
içinde elbette dünyayı, görünen ve görünmeyen tarafıyla bahse konu eder; 
ancak bunu yaparken ait olduğu insani ve edebi alanın hakkını gözetmek 
zorundadır. Peki bunu nasıl yapar? Şairi eliyle. Yani şair şiirinin, şiirse şairinin 
kadrini kıymetini kollamalıdır. Ancak o zaman şairin iman ve dünya ile ilgili 
kavgasında şiir geri tepmeyen bir silah olarak kullanılabilir.

"Karanlık denizlerin dibinde birtakım incilerin olduğunu birta
kım incilere ve hatıralara neden bağlı olduğumuzu unutma"

(Şiirler, Kar Altında Hüzün Denemesi, Shf. 59) 
Şiir ima etmektir. Haber vermez mi? Elbette verir. Ama vereceği haber her 
türlü oyundan gösterişten ve alayişten uzak olmalıdır. Yoksa ya gösteriye dö-
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nüşür, yahut bir tellal bağırtısına. Ne derse desin kendi edep ve bedii sınırları 
içerisinde kalarak yapmalıdır bunu. İşte burada şiirde tarz veya yöntem ko
nusunu ele almak yerinde olur. Burada bir dayatmadan söz edilemez. Ancak 
aşağıda ele aldığımız iki mısra bizim zihnimize bir müphem alan bırakır. Bu da 
biraz tehlikeli olsa da şiirin başından itibaren bu gidenin kim olduğu üzerinde 
şüpheye düşmemize sebep olur:

"Unutma diyorum ama sen anla
anlat bizim de yaşamak istediğimizi onlara"

Şiirin son iki mısraında hitap edilenin kim olduğu bizi ilgilendirmez mi?
Aklımıza takılan soruya cevap bulmak kendimize şu soruyu sormalıyız: Peki 
bu hitap edilen kim? Uzaktan bir sevgili veya çok yakın biri gibi görünüyor. 
Eğer soruları uzatırsak, bu defa

gidiyorsun/ ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun 
mısralarında muhatap giden alınsa bile burada asıl problem okuyucunun 
zihninde tutuşturulmaktadır.

"Dön bana ve dinle: 
kuşlar uçuşuyor içimde"

Şair içinin haberini verecek kadar kendine yakın bulduğuna göre bir sev
gili. Ağlar gibi yürüyerek gittiğine ortada bir anlaşmazlık var. (Yok mu?)
Peki o zaman şair yaşamak istediğimize dair bir hayati haberi nasıl emanet 
ediyor?
Buradaki garipliği tenakuz diye mi anlamak gerekir? Hayır. Sebebi de şudur: 
Şair bize durumlarla ilgili bilgileri haber verirken, ruhi alakalarına dair alan
larda birtakım şüpheleri okuyucunun aklına sokar. Bunu düşmanlık olarak 
yapmamıştır, ihtimal ihata edileceğine dair kendi şüpheleri kendi hükümran
lık alanının korunması için bir tedbir olarak uygulamıştır. Bunu muhtemelen 
bilerek de yapmaz. Bu korku şairlik macerası içinde kendi geliştirdiği bir yön
tem de değildir. Bunu açıkçası şiirin bizatihi kendisi yapar. Bu durum aslında 
şiirin şahsi ve has oluşuyla ilgilidir: Şiirin önümüze serdiği bilgiler şairin kendi
si tarafından müphem bir hali ve bir aykırı kişiliği araya sokarak kuşatmamızı 
önlemiş bulunmaktadır. Yayımlanışları arasında epey bir zaman dilimi bulu
nan bir başka şiirde bu durumun haberi zaten vardır:

Boğuk bir bakışın oluyor senin
Bir girdap derinliğinde kayboluyor gibiyim
karanfil gibi oluyorsun kara çiçek gibi solgun yüzün durmadan
akıyor kalbim ayaklarına bana karanlık bakma
hadi tut elimden gök gibi ölü kadar yalnızım.

(Şiirler, Yok gibi yaşamak, s 61. 
Şiirin genellikle bizden gizlediği bir başka yönünü gözden kaçırmadar
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bunu çözmeye çalışmalıyız. Benzetme yerinde olur mu bilmem: Şiir in
sana verilmiş ayrıcalıkları olan, ama genellikle bu ayrıcalıkları tehlikeli 
alanlarda kullanmayı seven nefse benzeyen ikinci bir bilgi yahut bilgi 
kaynağıdır, insan nefsine yakın alanlarda dolaşır ve özellikle şairlere ait 
bütün sırları ortaya dökmeyi sever. İşte insanı kendi şiirinin alanlarında 
tabir caizse hacil duruma düşüren gizli hal budur. Bunun tedbirlerini al
mak her babayiğidin karı olmamakla beraber, kimsenin bu yanı düşün
düğü de yoktur. Çünkü tedbir almak uzun ve zahmetli bir iştir. Bu yola 
terbiye etmek deniyor. Konunun kendisi de tehlikeli olduğundan sadece bu 
şiir ve Erdem Bayazıt'ın şiiriyle ilgili bölüme açıklık getirmesi için zikrede
rek geçiyorum. İşte burada şairin elinde olmadan bıraktığı boşluğu şiirin 
fettan yanı doldurmaya çalışmıştır. Bizim onu ilk bakışta bir kadın olarak 
algılamamızı sağlamaya çalışan odur. Burada sözü edilen bir başka sev
gili de olabilir. Ancak sevgiliden meramının mutlaka bir kişilik olmasını 
ve bunun elle tutulur gözle görülür biri olmasını şairden nasıl bekleyebi
liriz? Öyle biri olsa bile bu bizi ne kadar ilgilendirir. Bizim için önemli olan 
o haberi getirenin kendisi mi, yoksa getirilen haber midir? Şiiri bu açıdan 
elimize alırsak göreceğimiz manzara bize aktarılan resim hiç de bizim 
beklediğimiz gibi olmayabilir. Olabilir de. Bizim o şiire karşı tuttuğumuz 
hassasiyet perdemize yansıyan görüntüler bizim için önemlidir. Bu ba
kımdan ele alındığında ortada bir suçlu varsa o da genellikle okuyucu 
olmalıdır. Çünkü şiir hayatın çok özel bir alanından kotarılmış bir nefes 
olarak bize sunulmuştur. O nefesi hak edebilmek de ciğerimizin istiap 
haddiyle ilgilidir.
Şimdi okuyucudan yine nefesini tutmasını talep ediyorum:
İlk güneşi duyuyoruz etimizde

Derimizde ansızın kaçak bir rüzgar yakalıyoruz
Bir serinliyoruz bilseniz bir serinliyoruz
bir karınca durmuş yaşamayı anlatıyor bir dinliyor böcekler
bilseniz bir dinliyor bir çoban yıldızları sayıyor
bir arabacı şapkasını atıyor havaya
ve şunu iyi anlıyoruz
en iyisi yürüyerek gidilir yaşamaya

(Şiirler, Sabah Koşusu, s. 62)

Bu şiirden ilk elde aldığımız tat şairin güneşin doğuşuyla birlikte yaşadığı 
yaşama sevinci olmalıdır. Ayrıca sıradan bir okuyucu ve eleştirmen ola
rak, şairin hayat ve çevresiyle barışık, insan ve tabiata sahih ve sevecen 
bir bakışı olan bir şair resmi çıkarmamız da mümkündür. Nitekim şiir 
yazılarının çoğunda şairin tabiatla alış verişi, tabiata ve hayata bakışı gibi 
şeylerden söz edilir. Ben şairlerin bunları yaparken, hiç de arkalarından 
yazılanları hak edecek kadar her şeye böyle sıradan baktıklarını düşün-
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müyorum. Nasıl olsun ki? Şair bu hayatın ve tabiatın, havanın; hemen 
her şeyin dışında mı yaşıyor ki hususen bunları söylemiş olsun. Şair de 
elbette bizler gibi geziyor, ağaçları, sulan, insanları ve nasıl her şeyi iste
mese de görüyor. Önemli olan şairin birlikte ve içinde yaşadıklarına karşı 
içinde tuttuğu aynada görülenleri kendi süzgecinden geçirip bize haber 
vermesidir. Çünkü güneş zaten her kesin gördüğü güneş, hava her kesin 
içine çektiği hava; hayat her kesin şöyle veya böyle içinden geçip gittiği 
hayat. Bu saydıklarımızın diğer insanlar üzerindeki etkisi şairlerinkiyle aynı 
olsaydı o zaman şairin ne değeri kalırdı. Şiirin ne değeri kalırdı. Şair bunları 
ve bunlara ait bilgileri aynasından geçirip bize ima etmeseydi, her şey her şey 
gibi olurdu. Bu şiirde şair, bize sonradan bir manifesto olarak aktaracağı sesi, 
sahibinin kişiliğiyle hemhal edeceği iç hassasiyetleri inşa etmektedir. Bu da 
okuyucuya hem bir haber, hem de şiire yaklaşımında kullanacağı bir yöntem 
teklifidir:

"Her gün gidip beş vakit denizi öpsek yeridir"
Bazen bir serin/ik do/uyor içimize ayak/arımızdan. Göğü kapa
tan çatı/arı yıkıyoruz ellerimizle 
Ve şunu iyi arılıyoruz 
En iyisi yürüyerek gidilir yaşamaya"

Beş vakit denizin öpülmesini, göğü kapatan çatıların yıkılmasını açıklamaya 
kalkarak akıldânelik etmemeliyim. Ancak şairler ve ciddi şiir okuyucularının 
burada dikkatini çekmek istediğim husus şudur: Şiir şairini, şair ise şiirini, be
den gözüyle gördüklerimizin dışında bir alana çekerek eğitir. Bu söz ve mana 
üzerinde kurdukları hükümranlık alanıdır. Bu durumda bir birlerini hayata ha
zırlamakta gösterecekleri gayret ise sadece aklımızla kuşatamayacağımız bir 
hususî bölgedir. Okuyucu olarak bize düşen orada bize kıyısından köşesinder 
tattırılmaya çalışılan heyecanı hissetmek; ima edilen haberi de idrâk etmeye 
çalışmaktır. Yoksa şiir, iktidarını sürdürdüğü alanı tecavüz edenleri bir şekilde 
püskürtür. Bunu bazı şiirler az bazıları ise haddini aşarak yapar.
Şiir konusunda sürdürülen bütün bu laf kalabalığı şiirin bir başka önemi 
yanını ıskalamadan geçmemizi önlemelidir. Bir defa daha ifade etmeliyim 
şiirin kendisi gibi Erdem Bayazıt'ın şiiri de kişisel bir ahlak teklif etmiyor. Şl 
demek: Erdem Bayazıt önerisini kendisine yapıyor. Bu bir ahlak önerisi de
ğil, ancak yaşanılan yahut yaşanılması şair tarafından arzulanan bir hissetme 
biçimidir. Birer çizgidir bu şiirlerde bize aktarılan. Bu yüzden Erdem Bayaz 
bir niyeti ve bu niyeti gerçekleştirme yolunda bir yordamı bulunan sıradan 
hatta çok sıradan biri gibidir. Duruşunun çizgiye benzetilmesinin sebebi de 
bu ahlaka dair sadece kendi alanını bağlayan biçimidir. Eğimi vardırfakat eğr 
değildir; kıvrımlan vardır fakat kıvırgan değildir. Bu yüzden savaşçıdır faka: 
saldırgan değildir. Burada bir tenakuz yoktur. Bu duruşu onu iyi bir şair ve iyi 
bir sanatçı yapan en önemli unsurlardan birisidir. Eğer sanatının büyüklüğ.
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oranında kendi kişiliğini öne çıkarsaydı, o kişilik karşısındaki okuyucu, şairin 
eserinden çok kişiliğini öne çıkaracak ve eseri ıskalayabilecekti. Bu yüzden Er
dem Bayazıt'ın söyledikleri ve teklif ettiklerine dair okuyucuda uyanması 
muhtemel şuura bel bağlanmalıdır. Bu da her hangi bir şeyi teklif etme
sinden değil, sadece takdim etmesindendir. Sanatçı ile zorba arasındaki 
fark da buradadır.
Bu huzur verici olduğu kadar da muhaliflerini tedirgin edici ahlak yapısı ay
rıca şiirin özel duruşunda da bazı tehlikeleri ihtiva etmiyor mu? Etmez mi? 
Erdem Bayazıt'ın duyuş ve algılayış alanlarını dayadığı bu sağlam ahlak yapısı, 
şiirle olan alış verişinde sözün hakkını yememek, yahut sözü geldiği haliyle şi
ire koymak sonucunu doğurmuştur. Bu şiirde genellikle tehlikeli bir alan olan 
güven duygusundan kaynaklanıyor olmalıdır.

"ses beton gibi buz tutuyordu birtakım gölgeler gidip geliyordu
ay ışıkları gidip geliyordu
deniz yaralı bir tay gibi soluyordu"

Son mısradaki deniz, birinci mısradaki ses benzetmesi için bu kadar sıradan 
cümlelerin art arda sıralanması amaçlanan etkiyi uyandırmak için zayıf kal
salar söyleyişteki bütünlüğü bozmadıkları için görmezden gelinebilir. Buna 
benzer örnekleri bulmak mümkündür. Ancak şiir, yolu ve sesi edinildikten 
sonra şaire ait çok özel bir alandır. Bu alanda bizi Erdem Bayazıt'ın şiirinde 
bazen romana bazen türkülere götüren yolların birleşip birleşip ayrıştığını 
görüyoruz. Şairin bu durumunu romana ve büyük destanlara ihtiyaç duyan 
ilgi zenginliğine vermeliyiz. Erdem Bayazıt'ın şiirleri bu yüzden sanki romanın 
kıyısından dönmüş destanları andırmaktadır. Bize olumsuz gibi gelen bu du
rum aslında, hayat karşısında bir birinden ayrı ve habersiz tanıklıklar olarak 
düşünülmelidir. Olumsuzluklar ve zulüm karşısında öfkesini Erdem Bayazıt 
kadar inancının sınırlarına uygun biçimde ifade eden birini görmek zordur. 
Bu yüzden işi de zordur.
Şiir sohbetlerinde genç şairlere edilen nasihatlerin başında eski şiirimizden, 
türkülerden yararlanmaları gelir. Ancak yararlanmanın ne şekilde olacağına 
dair hiçbir yöntem önerilmez. Yahut buna dair yollar gösterilmez. Mesela or
tada bir şiir tabağı var, önüne eski şiiri alacaksın, biraz da türkülerden koya
caksın üçünü biraz karıştırdın mı al sana şiir mi? Yahut elindeki şiir metnindeki 
mısraların arasını biraz kanırtacaksın, mısra yahut kelime aralarına biraz tür
külerden, biraz da eski şiirden bir iki mısra yerleştirdin mi tamam (mı?) Bu 
mesele üzerinde hakkıyla konuşulmadığı için bir sonuca varılamamıştır. Ho
rasan'da dokunan halının enine mi boyuna mı olduğunun bilinmemesi gibi. 
Kısaca değinmek gerekirse (ben bu meseleyi Türkü Dinleme Kılavuzu adıyla 
kitaplaştırdığım yazılarımda tartışmaya çalıştım) işin aslı eski şiirimizi de 
türküleri de yeniden keşfetmek değildir. Bu zenginlikler bizim içimizin birer 
asal malzemesi ve hassasiyet alanlarımızın temelleri olarak idrak edilmedik-
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ten sonra tartışmalar elekle su taşımaktan öteye bir mana ifade etmezler. Ve 
eğer söylendiği gibi iş sadece yararlanmak meselesi diye ele alınırsa içinden 
çıkılmaz bir hale gelir. Bunlar içimizde gizli bir hazine olarak sürekli kendini 
yenileyen bir hususiyet olarak aziz tutulmalıdır. Bu hususiyetler ortaya çıkara
cağımız eserin sahih bir nesebe sahip olmasını sağlayacaktır. Çünkü her eser 
ortaya çıkmak için yaratıcısının ruhundan kendisine üfl eyeceği nefesi bekler. 
Bu nefes de ancak kendi toprağından beslenmiş bir zihin ve ruhun ayakta 
tuttuğu bedenin ciğerinden çıkabilir. Ben de kendimi tutamadım ve hamaset 
söylüyorum.

"Müslüman yürekler bilirim daha
kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet eller bilirim haşin 
hoyrat mert
alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır her kırışığı sorula
cak bir hesabı
her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır"

(Şiirler, Sana, Bana Vatanıma, Ülkemin insanlarına Dair. s. 72; 
Size Ercişli Emrah'ın şu mısralarını hatırlatmalıdır:

Celâli cehennem cemâli cennet 
Bu gün cism ü cânda cim cime düştü 

Demek ki yararlanmak dediğimiz eylem bizzat eserin kendisinden parça
lar almak değil. Yararlanılması düşünülen malzemenin asıl tabiatını içimiz
le hem-aheng kılmak ve o hassasiyetle hem-dem olmayı başarabilmekt:- 
önemli olan. Yoksa zaten o malzeme her yerde kendisini yabancı hisse
decektir. Ve bir gün hiç beklenmedik bir yerde bakacaksınız ki, şiirinizder 
kaçıp gitmiş. Zaten siz de onu yabancı saydığınız için bakamayacaksınız 
Birileri size hatırlatacaklar. Erdem Bayazıt'ın şiiri bu tehlikeden uzaktr 
Kendi içiyle yoğurmadığı hiçbir şeyi şiirine malzeme yapmamıştır. Uzunca 
bir soluğu gerektiren ve bir romanın birbirinden ayrı bölümlerini andıra- 
yerler olsa da şairin kendi şiiriyeti bu kusurları gizlemektedir. Bu kusurla- 
arasında bir de derin heyecanların ürünü olan didaktik söylemleri de sa 
malıyız ki, Erdem Bayazıt'ı içimizden bir şair yapan unsurlar tamamlansr 
Sözün, burasında Erdem Bayazıt'ın M. Akif İnan'a adadığı Ölünün Kıyıları ad 
şiirini okuyarak Akif İnan'ı da rahmetle anmayı öneriyorum:
Ölünün Kıyıları

Gök boşanarak üstümüze 
Bizi ıslak saçlarından geçirir karanlığın 
Gece siyah bir at olur da uçar 
Uykumuzun soluyan denizine



'Susmanın kalesine 
sığınıyorum"

"Yazarlar Biriği"nin 
ikinci genei 
kurulunda 

(17 Ekim 1981)
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Erdem Bayazıt:
Hatırlayışlar ve Şiiri Üzerine Notlar

Âlim Kahram an

Erdem Bayazıt'ı 1980 yılında Ankara'da tanıdım. Onlar Rasim Özdenören, 
Cahit Zarifoğlu, Âkif İnan, Alaeddin Özdenören beraberce Mavera dergisini 
çıkarıyorlardı. Yazı varlıklarıyla Türk edebiyat tarihine kendi izlerini geçirmiş 
olan bu insanlar o sırada kırk yaşındaydı (Bayazıt, diğerlerinden bir yaş bü
yüktü). Ben dergiye yazılarını göndermeye başlamış, ilk yazısıyla onların dik
katini çekmeyi başarmış yirmi dört yaşında, "eleştiriye yetenekli" bir gençtim. 
İstanbul'da oturuyordum. Fırsat düşürdükçe iki günlüğüne Ankara'ya gitme
ye çalışıyor, orada edebiyatın en yeni atılımları içinden gelen bu arkadaş gru
buyla; özellikle de Özdenören ve Zarifoğlu'yla vakit geçirmek istiyordum. İlk 
olarak Zarifoğlu'nun daveti üzerine, derginin hazırlanmakta olan Hikaye Özel 
Sayısında yer alacak bir açık oturuma katılmak için Temmuz 1980'de onların 
yanına gitmiştim. Ramazan içindeydik. Açık oturumu tamamladıktan sonra 
hep birlikte derginin bürosunda iftar açtık. Ogün Zarifoğlu beni Keçiören'deki 
evine misafir olarak götürdü. Sahuru da orada yaptık.
Sonraki gidişlerimin birinde de, geç saatlere kadar derginin bürosunda yeni 
sayının hazırlıklarıyla uğraşıldıktan sonra, beni yer ayırttığım misafirhaneye 
göndermeyip Zarifoğlu ve Bayazıt'ın Dikmen'de birer dairesine kiracı olarak 
yerleştikleri apartmana götürdüler. Müthiş bir kar yağmıştı. O gece beni Er
dem Bayazıt misafir etti. Apartman vadinin bir yamacındaydı. Sabah evden 
çıkıp yamacı tırmanmak biraz problemli olmuştu. Doğru dürüst yol yoktu. 
Yanımızda, okuluna yetişmesi gereken sekiz-dokuz yaşlarındaki Şevde de 
vardı. Kar yürüyüşü iri cüssesiyle Erdem Bayazıt'ı ufak tefek bazı sıkıntılara 
sokarken, bu durum kızı için tam bir eğlence olmuştu.
O sıralar derginin matbaa takipleriyle Erdem Bayazıt uğraşıyordu. En küçük 
işlerde bile etrafındaki gençlerden yardım istemeyi akıl etmezdi. Zaman za
man onu ayrıntıların içinde sıkışmış görürdüm.
Yazılarını -o sıralarda günlük bir gazetede köşesi bulunuyordu- derginin bü
rosunda yazdığına şahit olurdum. Aynı durumda olan Rasim Özdenören yazı-
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sim daktilosuna taktığı bir kağıda, hiç müsvedde yapmadan, bir kerede yazıp 
çıkarırken -  daktilodan çıkardıktan sonra yazdıklarını bir kere okuyan Özde
nören iki üç yerde elle ufak tefek düzeltmeler yaparak işini bitirirdi- Erdem 
Bayazıt bir kağıda kurşun kalemle yazmayı tercih ederdi. Yanında silgisini de 
hazır eder, birkaç kelimeden sonra bir türlü ilerlemeyen yazının başında sıkın
tıdan patlar, yazdığı birkaç kelimeyi de silgisiyle silip yeniden başlardı. Cahit 
Zarifoğlu ise, Rasim Özdenören'in yazı yazma rahatlığıyla (dışarıdan öyle gö
rünüyordu) daktilosuna taktığı bir kağıda, büronun kalabalığı içinde şiirlerin; 
yazıyor; bazen yazmayı bırakıp araya işlerle ilgili zorunlu birkaç cümleyi sok
tuktan sonra işine devam ediyordu. Bir keresinde Zarifoğlu'na, ağabey yazı
yı bir dereceye kadar anlıyorum da, bu şekilde şiiri nasıl yazıyorsunuz, diye 
sordum. Yüzüme dikkatle baktı, kulağını getir sana bir sırrımı söyleyeceğim, 
dedi. Biraz daha kendisine doğru yaklaşınca muzip bir ifadeyle, beyefendi 
ben ilhamı ele geçirdim, dedi.
Dergi İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra, o sıralar Ankara'dan İstanbul'a gel
miş olan Cahit Zarifoğlu'nun da ısrarıyla, editörlüğünü iki yıl ben yürüttüm 
Onlar dergiyi hazırlama konusunda bana tam yetki vermişler, kendilerine 
ulaşan yazı ve şiirleri de değerlendirip yayımlamam için bana göndermeye 
başlamışlardı. Artık İstanbul'da beraber olduğumuz Zarifoğlu'nun zaman za
man fikrini almak istediğimde, yine muzipçe, beyefendi hiçbir şey görme'r 
istemiyorum, bana dergiyi matbaadan çıktıktan sonra getir, derdi.
Erdem Bayazıt da kendisine ulaşan gençlerin yazılarını ve şiirlerini bazı küçü; 
notlar eşliğinde Ankara'dan gönderiyordu. Zaman zaman telefonlaştığımı: 
da olurdu. Beni eleştiri yazılarına devam etmem konusunda yüreklendiric 
sözler söylerdi, fırsat düşürdükçe. Kitapları çıktıkça, onları temin ettiğimi bil
diği halde, birer tane imzalayıp ayrıca postayla gönderirdi. Oraya da iltifatka- 
sözler yazardı.
2004 yılında, bir şiir jürisinde beraberce bulunuyorduk. Erdem Bayazıt o gür 
çok yorgun görünüyordu, iki basamak bile merdiven çıkamıyordu. Aynı jü
ride bulunan ilhan Berk'in kendisine iltifatlarını unutamam. O gün bir ara 
senin, sîzlerin şiirlerini bulabilmek için Necatigil'le Cağaloğlu’na inerdik ded' 
Şiir İçin yaşaman, yaşamamız lazım Erdem Bey, dedi..
Erdem Bayazıt'ın şiiri üzerine birkaç yazı yazdım. Burada düşüncelerimi, ta
mamı bir arada ifade etmek istiyorum:

1
Erdem Bayazıt'ın şiirinde iç içe geçmiş bazı anlam dairelerini, birkaç teme 
izleğin peşi sıra yapacağımız okumalarla ortaya koymak mümkün gibi görü
nüyor bana. Bu şiirdeki temel imgesel öbekleşmelerden biri "doğa" etrafın- 
dadır. Doğadaki bazı unsurlar ve durumlar "iç ben"e ait hallerin ifadelendir'
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meşinde birer imge değeri yüklenmektedir. Sabır, oruçlu bir günün sonunda 
"bendinden boşanmış bir nehir" gibi salıverilir. Bayram günleri donanan ço
cukların yüreği "su " gibi yumuşar. Annelerin çocuklarını çağıran sesleri "bir 
bahar yağmuru"nu andırır. "Şair ben""kayaları kelimeler olan gamdan dağlar 
kurma"yı tasarlar; sonra da "gam dağlarına çıkıp naralar atma"yı... Acı, bir 
hançer ağacı gibi büyür içerde. Güvercin, at gibi doğa varlıkları da imgeleştir- 
menin birer öğesi olarak görünürler bu şiirde. Toprağın sıkışıp sıkışıp taşarak 
renk olması tarlada; ya da ağaç bedenlerinde yerden göğe doğru akan ince
cik ırmaklar, bu şiirde, kendileri olmanın ötesinde anlamlar yüklenmektedir.
Her yerde ve her şeyde saatin tıkır tıkır işlediği bilinci vardır Bayazıt şiirinde. 
Bu bakımdan, doğanın, özgür varoluşun zıddı olarak belirir "şehir". Böylece 
şehir hareketin zıddı olan donma ("heykel") ve betonlaşma ile ifadesini bulur; 
ölüdür. Bir doğa parçası olarak gök/gökyüzü ayrı bir anlam kazanır şehirde. 
İdam sehpasına giden adamın göğe bakmayı unutması, o an onu izleyen 
"ben"i boğacak bir durum olarak çıkar ortaya. Bunun için göğü kapatan çatı
ları elleriyle yıkar o. Şair bu ölüm mekânında boğulmaktadır. Parkın ağaçları 
bile doğasını kaybetmiş varlıklara dönüşmüş, kendisini doğanın bir parçası 
olarak gören şairi anlamamaktadırlar. Bu şiirde gelmekte olan bir dirilme za
manı, çok yaygın bir benzetmeyle; doğanın dirilişiyle anlatılır. Bu tabloyu bi
reysel bir hal olarak duyumsamamızı ifadelerdeki lirik atılış sağlar:

Gün olur toprak uyanır ağaç uyanır uyanır böcekler 
Sarı bozkır titrer çıplak dağlar yeşerir gök yıkanır kirli duman
lardan
Su coşar deniz kabarır canlanır ölü şehirler

Sİ
Erdem Bayazıt'ın şiiri, yüksek bir iç tazyikten doğar. Şairin "damarımızda şela
leler yapan kan", "denizler boğuşuyor içimde" gibi söyleyişlerle dillendirdiği 
bu iç enerji, şahlanış; sıkıştırılmış bir konumda ortaya çıkar bu şiirde:

Ben şimdi bu yanda
Kasılmış çıplak bir kurşun gibiyim
Namluda

Şıkıştırılan iç enerji büyük bir gürültüyle patlar. Bir boranın, bir bombanın 
patlayışıyla ifade edilir bu şiirin imge düzeni içinde o patlayışlar.
Bayazıt'ın şiir serüveni bu iç enerjinin kendini dönüştürmesinin serüveni ola
rak da okunabilir. Oraya geleceğim, ancak çevresi ve dönemi içinde görmeye 
çalışalım önce onu.

Erdem Bayazıt'ın şiiri içinde, kendinden önceki bazı ustaların ses renkleri, yer 
yer, soluk tonlarda hissedilir gibi olur.
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Şimdi bütün şehir bir adama yöneldi 
Adam dedimse senin benim gibi bir adam 
Ama kadın değil bura önemli 

dizelerinde Edip Cansever'i;
Karanlık denizlerin dibinde 
Bir takım incilerin olduğunu 
Bir takım incilere ve hatıralara 
Neden bağlı olduğumuzu unutma 

dizelerinde Sezai Karakoç'u,
Göçen son kuşların sedef gagalarından dökülür 

dizelerinde Ahmet Haşim'i uzaktan uzağa anımsarız.
Cemal Süreya'nın Üverdnka'sındaki

Yıldızlar Kıyamet gibiydi kaldırımlarda 
Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı 

dizelerindeki imgelem, Alaaddin Özdenören'in şiirine 
Yıldız indiren yağmurda 

dizesiyle yansır. Erdem Bayazıt'ın
Dökülen bu yıldızları yağmur birikintilerinde 
Çiğneyerek geçen bu adamları ve kadınları 

söyleyişinde aynı dizeleri bir kere daha hatırlarız.
Cahit Zarifoğlu'nun şiiriyle de ilgi çekici bir bağı vardır şairin. Daha doğrusu. 
Erdem Bayazıt'ın bazı imgeleştirmelerini kimi zaman yeniden ele almış gö
rünen Zarifoğlu, kendi ince ayarlı şiir diliyle bir kere de kendisi söyler sanki 
onları:

Susmanın kalesine sığınıyorum
demiş Bayazıt;

Baba
Sur duvarlarıyla çevrili ağzı 

demiş Zarifoğlu.
Tüm bu belirlemeler, Bayazıt'ın şiirinin bazı temas noktalarını gösterir ancak 
bize. Asıl kumaşı vermez.
1970'li yıllarda, Edebiyat dergisinde şiirleri yayımlanan şairlerden Erdem 
Bayazıt, Akif inan ve Osman Sarı, içinde bir naifliği de taşıyan ancak yüksek 
perdeli bir ses tonuyla konuşan bir şiir koydular ortaya. Güneş, dağ, deniz 
gibi büyük cüsseli imgelere yaslanan bu şiirde sevgilinin göz kırpışı deprem 
bakışları kurşun veya şimşek, duygular bir barajın boşanması, kalp göğüste 
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taşınan bir bomba, biriken özlem bir dağdır. Kitleler önünde seslendirilmeye 
yatkın olduğundan toplumun daha geniş bir kesimi tarafından kolay bir ka
bul gördü bu şiirler.
Bayazıt şiiri, ifadelendirdiği kısıtlanmışlık ve başkaldırının "ihanet kelepçesi", 
"mapus", "işçi", "emek", "çelik dişliler"gibi argümanlarıyla, döneminin sert top
lumsal gerçekçi şiiriyle de bazı benzerlikler taşıyordu içinde. Aslında, daha 
köklü bir benzeşme ilgisi için kelimelerden, çok poetik algıya bakmak gerekir. 
Erdem Bayazıt'ın şiiri, ideolojisinden arındırılmış Nazım Hikmet veya Ahmet 
Arif şiiriyle, poetik bağlamda bir çakışma gösterir mi bunu araştırmak gere
kir.

Bayazıt şiirinde bazı imgeler, "savaş" metaforu etrafında kendi düzenini oluş
turan bir yapı koyar ortaya. Ancak dikkatle bakılırsa, bu şiirdeki savaş ve baş
kaldırının poetik bir karakter taşıdığı; dile ait öğelerle silahlanmış bir savaşçıy
la karşı karşıya bulunduğumuz anlaşılır:

isyan şiirleri bilirim sonra
Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden
Harfler harp düzeni almıştır mısralarda.

(Burada bir kere daha hatırlayacağım Zarifoğlu'nu:
İşte heyecan dolu bir Farsça
Anlamı uçaklar bombalar fark edilmez ağaçlar kuşlar 
Mücahit kaya toprak sarınmış 
Şimdi Rus başını zırhlısından çıkaracak 
Yürekli bir Farsça tam alnından vuracak.

Ancak Bayazıt önce, Zarifoğlu sonra.)
Erdem Bayazıt'ın şiirinde "şair ben" kayaları kelimeler olan gam dağlarına çı
kıp oradan naralar atmak isteyen;
Dağlar dağların üstünde tepeler ve tepelerin üstünde ben diyerek, kendini en 
yükseğe koyan bir psikolojiden;

Haydi gel sevgilim 
Uzanalım toprağın altına 
Çiçekler mayalansın göğsümüzde 

diyecek bir"iç hal"e kâlbolmuştur. İri atılışlı iç enerji, nice boğuşmalardan ge
çip akışını bulmuştur. Yüksek bir işlem söz konusudur orada. Şu dizelerden 
bunu okuyabiliriz:

Som fatih su fetheder tabiatı 
Döner döner döğünür eritir dağlan yobaz kayaları 
Daha der sığmaz kabına yönelir göğe teslim olur 
Ve düşerken toprağa çağırır
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Sebep ey
Bütün o kabarmalar, fırtınalar, boğuşmalar Tanrıyı anışta, kalbin ritmiyle ev
rendeki büyük ritmin buluşmasında anlamını bulur ve yatışır. Dışa doğru yük
selme arzuları içe doğru derinleşmeye evrilir. Şiir duaya dönüşür:

Birden her yerde her şeyde içimizde kımıldayan
Yürek vuruşlarıyla beliren zikir
Yeri ve göğü ve damarlarımızı dolduran
Ondan başka her şey yok olan yalan olan
Rahman
Ve Rahim olan
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Erdem Bayazıt'm Şiiri*

Osman Özbahçe
"Şairin hayat hakkındakiyorumu onun şiiridir."

(Erdem  Bayazıt)

Erdem Bayazıt 1939'da Kahramanmaraş'ta doğdu. Bugüne değin üç şiir kitabı 
çıkardı. İlk kitabı Sebeb Ey'i Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan 1973'te, ikinci ki
tabı Risaleleri Mavera dergisi yayınları diyebileceğimiz Akabe Yayınları'ndan 
1987'de, üçüncü kitabı Gelecek Zaman Risalesi'ni İz Yayıncılık'tan 1998'de çı
kardı.

Sebeb E/in, "Tabiat Risalesi" ve "Aşk Risalesi" eklenmek suretiyle Akabe 
Yayınları'ndan ilâveli ikinci baskısı 1979'da, Sebeb Ey ve Risaleler bir arada, Şiir
ler adıyla iz Yayıncılık'tan 1992'de yeniden basıldı. Bu baskıya Gelecek Zaman 
Risalesi'nin de eklenmesiyle, Şiirler, Erdem Bayazıt'm bütün şiirlerini kapsar 
bir nitelik kazandı. (Şiirler, iz Yayıncılık, İstanbul 207,2. baskı) Fakat bütün şiir
ler için bu baskı yeterli değildir. Bu baskı Diriliş'in ilk yılları, Ahmet Yücel'in bir 
yazısında rastladığım ve bugüne değin hiç görmediğim Çıkış dergisi (Ahmet 
Yücel, "Erdem Bayazıt'm Şiirinde Olan" Diriliş, üçüncü dönem, sayı 2, Kasım 
1969), Mavera ve Yedi İklim başta olmak üzere yakın dönem dergileri taran
mak suretiyle yenilenmeli; düzgün bir toplu şiirler baskısı yapılmalıdır. Tespit 
edebildiğim kadarıyla şu şiirler Erdem Bayazıt'm toplu şiirlerinde yer alma- 
maktadır:"Günah Denizi"(Yeniİstiklâl, sayı 166,14 Ekim 1964),"Bosna'ya Yazıt" 
(Yedi İklim, sayı 47, Şubat 1994), "Dünyaya Dair" (Yedi iklim, sayı 55, Ekim 1994), 
"Kız Kulesi" (Kaşgar, sayı 37-38, Temmuz-Ağustos 2004). Ayrıca belirtmek is
terim ki İz baskısında, hem ilk iki kitaplı, hem üç kitaplı baskısında şiirlerin 
altındaki tarihlerde okuyucuyu yanıltacak önemli yanlışlıklar bulunmaktadır. 
Bu tarihlendirme işinde bize herkesçe kabul edilebilir bir ölçü lâzımdır, o da 
şiirin yayım tarihidir. Ama bu kitaplarda daha ilginç bir durum var: Şiirin al
tındaki tarih, şiirin yayım tarihinden sonraya ait. Öyle tahmin ediyorum ki bu 
tarihlendirme işini bizzat Erdem Bayazıt yapmıştır ve mesele Erdem Bayazıt'm

* Yedi iklim, Şubat-Mart 2008, s. 215-216 (Erdem Bayazıt ö. s.), s. 36-45.
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hafızasından kaynaklanmıştır; fakat yayıncı bu işin edisyonu esnasında tara
masını düzgün yapmalıdır. Örneğin,"Birazdan Gün Doğacak"şiirinin altındaki 
tarihlendirme 1966'dır. Oysa bu şiir Yeni istiklâl gazetesinde 1964'te yayım
landığına göre (Yeni istiklâl, sayı 163, 23 Eylül 1964) nasıl oluyor da 1966'da 
yazılmış oluyor. Aynı husus "Şehrin Ölümü" için de geçerlidir. Şiirin altındaki 
tarihlendirme 1968'dir;oysa bu şiir Yeniistiklâl'de 1965 yılında yayımlanmıştır. 
(Yeni istiklâl, sayı 192, 14 Nisan 1965) Diğer tarihleri kontrol etmedim. Yeni 
baskıda bu durum ortadan kaldırılmalıdır.

Bence Erdem Bayazıt'm şiiri teknik karakterini 1962 yılında kazanmıştır. Böyle 
konuşmamın sebebi, Cahit Zarifoğlu'nun çıkardığı tek sayılık Açı dergisidir. 
Açı, Sanat Dergisi, Sahibi ve Sorumlusu Cahit Zarifoğlu, Maraş, Yıl 1, Sayı 1,1 
Ağustos 1962. Eğer Erdem Bayazıt'm Dirilişin ilk döneminde çıkan şiiri varsa 
varsa; çünkü bu sayılarını hiç görmedim ve bu şiir(ler) ilk kitaba alınmışsa ta
rih 1960'a da çekilebilir. Çünkü Erdem Bayazıt'm şiirleri yayım sırasına göre 
okunduğunda, Bayazıt'm şiire, acemilik çekmeden, aşağı yukarı tekniğin 
elde etmiş olarak başladığı görülmektedir. Bunun sebebi, lise yıllarında arka
daşlarıyla birlikte Kahramanmaraş'ın yerel gazetelerinde hazırladıkları sana- 
sayfalarıdır, okuma ve yazma işine erken başlamalarıdır. (1960'ta çıkan iki sa
yılık ilk dönem Diriliş'in birinci dönemidir: Nisan 1960-Mayıs 1960:2 sayı. De 
ginin ikinci sayısı bayilere dağıtılırken sıkıyönetim ilân edilmiş, 27 Mayıs 196: 
darbesinin gergin ortamında dergi çıkarmanın zorlukları göz önüne alınarat 
derginin yayınına ara verilmiştir.)

Açı dergisi üç adamın yazı hayatı için ayrıca önemlidir: Cahit Zarifoğlu, Ras'~ 
Özdenören ve Erdem Bayazıt. Bu sayıda Zarifoğlu'nun"Berdücesi"şiiri, Erde- 
Bayazıt'm "Karanlık Duvarlar" şiiri (Sebeb Ey, Edebiyat Dergisi Yayınları, Anka
ra, Şubat 1973, sf. 42) ve Rasim Özdenören'in "Yeni Bir Mutlakçılığa Doğ', 
başlıklı yazısı vardır. Her üç eser de şiir ve yazı karakteri oluşmuş üç yazarda* 
çıkmıştır. Bu yazı vesilesiyle yaptığım araştırmada Zarifoğlu'nun ,4ç/'da yay
lanan "Berdücesi" şiirinin adını koyan kişinin Bayazıt olduğunu öğrendi-  
Zamanında epey sözlük karıştırmış, gene de Berdücesi kelimesinin anlam* 
bulamamıştım. Meğer bulmama imkân yokmuş: "Hatta onun'Berdücesi'is - 
li şiiri vardır. Berdücesi'nin neresi olduğunu bilir misiniz? Bağları Gafarl s  
olanlar bilir. Bir gün bu şiiri yazmış. Sanıyorum Haşan Seyithanoğulları n«| 
bağında olacak, isim isim diye sızlanıp duruyor. O an için benim de karşır: 
Berdücesi isimli tepe duruyor. Ben Berdücesi dedim ve böylece bu sızıcanj 
kurtuldu. Şiirin ismi de Berdücesi oldu "(Yalnız Ardıç, sayı 10,Temmuz-Ağur: 
1996) Zarifoğlu'nun şiirlerine, en azından bir kısmına, yazdıktan sonra a: 
verdiğini öğrenmek benim için önemli bir bilgi.

Erdem Bayazıt'm sicilinde Diriliş dergisi bulunduğuna göre, ve bu di : I 
1960'ta çıkmaya başladığına göre, Bayazıt'm 1964 ve 1965'te Zarifoğlu'yla :^-l 
raber, Rasim Özdenören'in yönettiği sanat sayfasında, Yeni istiklâl gazetes e l
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şiirleri yayımlandığına göre ve bu şiirler Edebiyat dergisinde tekrar yayımlan
dığına ve ilk kitabına da alındığına göre, Edebiyat dergisi bir ekip olarak Nuri 
Pakdil, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Erdem Bayazıt tarafından kurul
duğuna göre, ilk sayısı Şubat 1969'da çıktığına göre, bu imzalar çıkışlarını Di
riliş dergisine borçludurlar. Diriliş ve Edebiyat bu imzaların edebiyat ortamına 
yerleşmesine, derli toplu sunum imkânı sebebiyle, katkı yapmıştır. Zarifoğlu, 
Özdenören ve Bayazıt hakkındaki ilk yazılar Diriliş'te çıkmıştır. Bayazıt'm far
kı, Zarifoğlu ve Özdenören'in ilk kitapları üzerine yazılırken, Erdem Bayazıt'm 
şiiri hakkındaki ilk yazı daha kitabı çıkmadan yazılmıştır. Erdem Bayazıt, üç 
arkadaşıyla birlikte kurucuları arasında yer aldığı Edebiyat'tan sonra bir daha 
Diriliş'te (galiba) yazmamıştır. Edebiyattan sonraki adresi, Aralık 1976'dan 
itibaren, gene kurucuları arasında yer aldığı, uzun yıllar Akabe Yayınları'yla 
birlikte yöneticiliğini yaptığı Mavera dergisidir.

Erdem Bayazıt'm şiir biyografisini takip ettiğimizde, uzun aralıklarla yazdığını 
görüyoruz. En sık yazdığı (şiir yayımladığı) dönem 1962'den ilk kitabının çıkış 
tarihi olan 1973'e kadar olan dönemdir. Edebiyat dergisinde yayımlanan son 
şiiri, "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair"dir, Edebiyat, sayı 19 + 
6: 25, Haziran 1972. Şubat 1973'te kitap çıktığına göre, Mavera'nm (ilk yılında 
şiiri yok) ikinci yılındaki, Aralık 1977 sayı 13'e (Tabiat Risalesi) kadar şiir yayım
lamaz. Takip eden şiiri "Aşk Risalesi" Kasım 1978, sayı 24;"Savaş Risalesi" Aralık 
1979, sayı 37; "Savaş Risalesi'ne Zeyl -Afganistan 1400"Temmuz 1981'de (sayı 
56) yayımlanır. Bu kadar aralıklarla yazmak ve yayımlamak en temelde iki şeye 
yol açmıştır. Birincisi, şiirini çoğaltmacılıktan korumuştur; İkincisi, elde ettiği 
şiiri sürdürememiştir. Gelgelelim öyle bir üçüncü kitap çıkarmıştır ki 1998'de 
şiir kumaşının ne kadar kaliteli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Erdem 
Bayazıt'm, niçin az yazıyorsunuz sorularına verdiği cevap kalitesinin ayrı bir 
göstergesidir: Akacak kan başta durmaz.

Erdem Bayazıt, 1960 kuşağı şairlerindendir. Şiirini üç aşamada ele almak 
mümkündür. Birinci aşamayı Açı'da yayımlanan şiiriyle (Karanlık Duvarlar, 
1962) başlatmak ve Edebiyat'ta yayımlanan "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin 
insanlarına Dair"e kadar (1972) uzatmak gerekir. Bu şiirle başlayan ikinci aşa
mayı bütünüyle Risaleler (ikinci kitap, 1987), 1998'de çıkan üçüncü kitabı Ge
lecek Zaman Risalesi de üçüncü aşamayı oluşturmaktadır.

Birinci aşamanın karakteristik yapısı büyük şehre duyulan tepkidir. Şehir in
sanımıza, öz değerlerimize ve doğaya yabancılaşmanın simgesidir. Kültür ve 
hayat tarzı bağlamında egemen iradenin üstün tuttuğu değerleri simgeler. 
Bu simgelemin karşısına örtük bir şekilde bizi temsil eden alternatif olarak 
doğa ve unsurlarıyla donanmış bir simgelem çıkarılır. Yeniden kurgulanan, 
bizi temsil kabiliyeti yüklenen doğa, Erdem Bayazıt'm şiirlerindeki kişiye 
dayanak temin etmesiyle şehre karşı savaşında ona bir enstrüman sunarak
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avantaj sağlamıştır; fakat aynı durum, şiirlerdeki kişiyi bir kahraman, bir kişi 
bir özne olarak geri plâna da itmiştir.

Büyük şehrin insanımıza ve hayatımıza yabancı değerlerle donatılmasına iti
raz eden misyon yüklü birey, beton duvarlar arasında açmış bir çiçeğe benze
tilir: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı / Siz kahramanısınız çelik dişliler ara
sında direnen insanlığın"(Şiirler 1992,9) "Karanlığın ormanında iman güneşid: 
gözünüz" (10) mısrası bir yandan şehri karanlığın ormanına benzetirken, mıs- 
rada geçen"iman güneşi" ibaresiyle kahraman çiçeğin niteliğine ışık tutulur.

Şehir, Erdem Bayazıt'm şiirinde bütünüyle olumsuz değerlerin simgesidir. Bl 
değerleri içselleştiren şehirlilerle birlikte bu küme manevi bir çöküntü içinde
dir: "Bütün şehir çöküyor yüzünde bir insanın / Şehir boğuluyor içinde insanlar, - 
kan gibi bir sesle / Mor bir kâbus çöküyor üstümüze!' (13) Şehir hayatını tanırr- 
lamak için kullanılan "mor kâbus"ifadesini ilerleterek"mo/'s/ne/c/er"i elde ede- 
Bayazıt'm bu ibaresi (Üstüne cehennem güneşlerde göçermiş mor sinekler kc- 
nup kalkan, 72) sonradan Rasim Özdenören'in hikâyelerinden birisine isir 
olmuştur: Mor kâbus: "Şehrin Ölümü", Yeni İstiklâl, sayı 192, 14 Nisan 196: 
mor sinekler, "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin insanlarına Da\r" Edebiyat, say 
19 + 6: 25, Haziran 1972; "Mor Sinekler", Rasim Özdenören, Mavera, sayı ' 
Aralık 1976.

Şehir hayatına direnişin simgesi birinci aşamada ağaçtır. Ağaç, toprağa bağ
lılığı ve köklerine sadakatle, değiştirilemez niteliğiyle, daima büyüyen, ileriye 
dönük güçlü ve kararlı yapısıyla şehirle baş edebilecek gücün simgesi olara* 
Erdem Bayazıt'm şiirlerinde yerini almıştır: "Ey bizim sabır yüklü toprağımız,- 
kutsal ağacı / Sen bize hayatsın umutsun mezarlar kadar derin / Bizi tutan br 
şey varsa dirilten o sensin / Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların tüy renkli sı
caklığı"^ 1) Bizim ve hayatımızın simgesidir. Sabır yüklü toprağın kutsal ağa: 
değişmez iradenin, mücadelenin, heybet ve emniyetin simgesidir.

"Artık beni parktaki ağaç bile anlamıyor," (16) "Parkta son ağaç da ölüyor intihc - 
hatırlatan bir ölümle," (13) mısraları insana böyle olur modern zaman roma-- 
tizmi dedirtse de ağacın eş dost, biricik yakın olarak görüldüğünü göster- 
ken, bireyin içine düştüğü yalnızlığın boyutlarını da göstermektedir."Bu şeh 
den gidiyorum I I  İnsanlar taş gibi bana yabancı / Ağaçlar bensiz hüküm giyec-: 
bulvarlarda(65) mısralarında şehri terk eden özne, geride kalan ağaçlard: 
başka tasalanacak kimse bulamamaktadır. Ağaçların "hüküm giyme" mevz. 
su dönemin jargonu, duygu ve düşünce yapısına dair ince; ama bir o kac= 
da manidar bir ayrıntıdır.

"Nereye gitsem apartmanlar çıkıyor önüme" (44) "Kara ağaç gibi bağlıyım ■: 
bir çağ bu" (45) mısraları kendi kültür dairesinde kalmak isteyen bireyin : 
resizliğini göstermektedir. Çaresizlik bağlamında, doğa ve şehir karşıtlığına
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işleyen simgelemin ürettiği alternatif, doğaya sığınmaktır: "Irmak yatağına 
sığınıyorum sınırlı bir çağ bu" (45)

Bayazıt'm, ilk döneminde bile pes etmez, savaşçı, bir o kadar da sabırlı ve ka
rarlı bir birey vardır: “Bir ağacı büyütüyorum her yerimle / Bir ağacı uyguluyo
rum -her şey bir ağaç düzeninde- / Yerde ve gökte ve her yerde / Dallarında ben 
ağacın incecik köklerinde / Boğuluyorum -bağlanıyorum- I I  Ben mezarlıkların 
karanlık çağına dayanıyorum" (46)

"İçimde yalnız ve yapraksız / Bir kavak ağacı büyüyor -çıplak ve göğe doğru- / 
Ama küskün ama yalnız ama yapraksız ve uzun / Bir ağlama duvarı bu" (47) 
mısraları ağacın Erdem Bayazıt'ta tuttuğu yerin büyüklüğünü göstermekte
dir. Ağlama duvarıyla ırmak yatakları arasında kurulacak koşutluk, öznenin 
sığınacağı, güç alacağı kaynak olarak doğayı görmesi fikrini güçlendirdiği 
gibi, bir bütün olarak doğanın temsil ettiği safiyetle, tutunulan kültür dairesi 
de özdeşleştirilmektedir.

"Ağaçlar durmasın bütün saatlardursun"(16) mısrası ağaca duyulan güven ve 
umudun bir başka göstergesidir. Şehir yok olsun, zaman dahi dursun; ama 
ağaç, o durmasın; çünkü o yegâne umudumuzdur. Büyümesi, güçlendikçe 
güçlenmesi lâzım.

Ağaç nasıl emniyetin, köklerimize bağlılığın simgesiyse, şehir de düşman tu
tulması gereken yabancılaşmanın, köksüzlüğün simgesidir. Bu yabancılaşma
nın yenilmesi, yok edilmesi gerekmektedir. Özne kendini rüzgâra atarak şehri 
yok etmek ister."Bir adam belki de en çok bir rüzgârdır şimdi" (15) mısrasından 
anlarız ki özne doğanın yıkıcılığından savaşçı bir güç elde etmek istemekte
dir. Rüzgâr bizim için bir şefkat anası, put kırıcı, çok güçlü, âlemi donatan ışık, 
toprağa can veren eldir. (11)"Durmasın ulu rüzgâr şehri göklere savursun" (16) 
mısrası Erdem Bayazıt'm ilerde geliştireceği atak, hücuma dönük, saldırgan 
tavrının ilk işaretlerinden biridir.

"Şehrin Ölümü"nde geçen, "Kalabalık toplanıyor büyük meydanlara / -Aşka 
veda / insanlar geçiyor yollardan / -İnanca veda / Şehir kapanıyor içine / -Topra
ğa veda / Dolaşıyor bir heykelin taştan eli üstlerinde insanların / Kuşlar göç edi
yorlar bulutlar göç ediyorlar / Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların 
/ -İnsana veda" (14) mısraları şehir hayatına, temsil ettiği değerlere getirilen 
eleştirilerin toplu ifadesi gibidir. Şehre ve değerlerine ve bu değerleri üstün 
tutan iradeye karşı çıkışın getirdiği bütün olumsuzluklar şehre yüklenmiş 
ve şehir bir düşman kuvvet olarak görülmüştür. Düşmanla mücadele azmi, 
"Güneşçağ Savaşçıları" ve "Diriliş Saati" şiirleriyle somutlaşmış, "Sürüp Gelen 
Çağlarla" şiiriyle kesinleştirilmiş tanımına kavuşmuştur: "Dünyanın kalbini din
le geliyor adım adım / Dallar meyvaya dursun toprak tohuma dursun / insan ba
rışa dursun selâma dursun zaman / Sabır savaş zafer. Adım: MÜSLÜMAN (36)

"Güneşçağ Savaşçılarının destani girişi (Sonsuz devirleri aşarak savaşçılar gel-
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diler / Ve akşamın ipini kestiler, 28), "Diriliş Saati" şiirinde geçen bölümler (Ey 
düştüğü yerden kalkmağa hazırlanan ülke. // Her damlası zafer müjdecisi / Bir 
posta eri gibi / Yağmur yüzümüze değince / Çıkacağız yola. I I  Çıkacağız yola / 
Hesap günü gelince / Yağmur yüzümüze değince / Güneş bir mızrak boyu yük
selince, 30) birinci dönemin sonlarında olgunlaşmaya, şekillenmeye başlayan 
işi kesinleştirilmiş tanımıyla yeni bir aşamaya taşır: "Sabır savaş zafer. Adım: 
MÜSLÜMAN" (36) Bu hususun son adımı, "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İn
sanlarına Dair" şiiridir. Bu şiir ilk kitabın taşıyıcı, tayin edici gücü olduğu gibi, 
Erdem Bayazıt'm bundan sonra yazacağı şiirin istikametini de tayin etmiştir. 
Bu şiirin adı kendisinden önemlidir. İş, Müslüman tanımı kadar kesinleştiril
miştir: Vatanım, ülkem, sen, ben, insanımız... işte Bayazıt'm ikinci dönemi 
bütünüyle bu istikamet doğrultusunda okunmalıdır.

Risaleler'in "Tabiat Risalesi"yle başlaması birinci dönemin muhtevasıyla ayrıca 
örtüşmektedir. ‘‘işte hazırlanıyoruz / Ayın on dördü gibi tepelerin ardından," (81) 
mısralarıyla başlayan şiirde, “Bir tarafın şehirler şehirler şehirler / Mekanik bir 
çizgide tükenen insanlar / Bir tarafın çöl / Çölde birbirini boğazlayan aç çıplak in
sanlar',' (83) şeklinde ortaya konan ikili açmaz karşısındaki birey,"Saatlar nasıl 
yorulmazlarsa işlemekten / Sen de yorulmuyorsun ey kalbim büyümekten" (83) 
mısralarında dile getirildiği üzere, azmi elden bırakmaz. Elbet bir gün inadını 
her zaman diri tutar. Bir sonraki şiirin (Aşk Risalesi) son mısrası, “Aşkın bir adı 
da yorulmamaktır" (105) Bu durum risalelerin iç içe geçmiş yapısının göster
gelerinden biridir. Uzun şiir, ilk kitap da dahil olmak üzere, Erdem Bayazıt'm 
işin başında benimsediği bir tekniktir.

Risaleler, dört uzun şiirden oluşur. Destani bir yapıya sahiptir. Tabiat, aşk, sa
vaş ve ölüm risaleleri, bu kavramlar merkeze alınmak suretiyle, "şehre" karşı 
savaşta kişiye yeni açılımlar kazandırır. Aynı zamanda bu dört kavram, Erdem 
Bayazıt şiirinde omurga teşkil eden dört kavramdır. Her savaşçının şiirinde 
olduğu gibi, en zayıf halka aşk bahsidir. Aynı meseleden dolayı (savaşmak 
meselesi) ilk kitapta kendini belli eden, ölüm üzerinden bilinemeyenin yok
lanması hususundaki insani ürperti, örneğin Necip Fazıl şiirindeki havayı ya
kalayamamıştır.

"Tabiat Risaiesi"nde geçen, "Ey gök ne kadar gürültün varsa içimize boşalt" (86 
mısrasıyla ilk kitapta kendini rüzgâra atarak gücüne güç katmak isteyen bire
yin davranışına benzer bir hareket sergilenmektedir. Bu kitapta da doğayla 
yakınlık sürmektedir, bir farkla, bu kitapta doğanın bütünüyle konuşan öz
neye katılması, hak vermesi farkıyla: "Evrenin efendisi için açıyordu güller bir 
sabah selâsında / Hüseyni makamında söylenen bir selâda ve bizzat sonbaha' 
bahçelerinde / Çam dalları arasından sızan rüzgârın soluğu / Sürekli zikir üzre 
pınarın sesi / Ve sonra ezana geçilmişti / O dağların üzerinde özgürlük meşa
lesi gibi seyrettiğimiz / Bir kurtuluş kandili gibi idrak ettiğimiz / Tan yıldızı dc 
doğmuştu / Bir dirilişi muştulayan horozlar / Kuzular kuşlar böcekler acıkan ve
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acıkmayan diğer yaratıklar" (90) Artık doğanın hareketleri, bütünüyle öznenin 
jargonu üzerinden anlam kazanır.

"Aşk Risalesi", "Dirilmekyeniden!' (91) diyerek başlar. "Kandan kinden öfkeden" 
(91) "Bir bataktan çıkar gibi" (91) dirilmek yeniden diyerek...

Yaşanan bozgunun (92) bir fedakârlıkla (98) ters yüz edilebileceği fikrine kapı 
açılır. Öyleyse kendini fedaya hazırlamak g e re k irHaydi gel sevgilim / Uzana
lım toprağın altına / Çiçekler mayalansın göğsümüzde" (97)

“Diriliş erlerinin yüreklerinden / yayılan / Bir depremle / Sarsılıyordu arz. / Geril
mişti altımızda atlarımız / Fırlayıp kopacakmış gibi / baldırlarından" (106) mıs- 
ralarıyla açılan "Savaş Risalesi", "Ey savaşmakla emrolunanlar" (109) vurgusuy
la Hazreti Peygamberin (s.a.s) siyerinden sunulan manzaralarla devingenlik 
kazanır."Savaş için geldim" (113) “Hep düşlerimde yaşadım Bedir'i" (113) şek
lindeki mısralar, “Haydi kalk savaşçı" (120) diye başlayan "zeyil"e geçişi göster
diği gibi, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan ciddi uyarılarda içermektedir: 
“Haydi kalk savaşçı / Madem mesafeler girmiş Afgan cephemizle aramıza / Ve 
madem ayaklarımıza bağ olmuş / Yolumuzu kesmiş rotatifler teleksler / Hol
dingler karteller / Çok uluslu ebucehiller / Öyleyse ey şair sen de davranmalısın / 
Şiiri bir mızrak gibi kullanmalısın / Mısralarını şarjör gibi sürmelisin damarlara / 
Kalbinin titreşimlerini ayarlamalısın / Hindikuş dağlarından / Yeryüzüne neşro
lunan / Şehadet / Dalgalarına." (120)

"-Hilâfet-i Islâmi / diyorlardı / Erişirdi Onun eli / Yeryüzünün neresinde / Bir 
Müslüman / Dara düşse" (125) mısraları Risaleler’e damgasını vuran siyerle 
birlikte devreye sokulan tarihsel perspektif için önemli bir tutamaktır. Tarih
sel perspektif, Erdem Bayazıt'm şiirlerinde, "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin 
İnsanlarına Dair" şiiriyle başlamıştır. Vatanla, memleketle kurulan her bağ ta
rihsel perspektifi şart koşar. Erdem Bayazıt'm Risaleler'i aynı zamanda enfes 
bir siyer yorumudur. Tarihsel perspektif Erdem Bayazıt'm şiirlerinde doğru
dan din üzerinden işlemiştir. Risaleler1de canlanan tarih Hazreti Peygamberin 
(s.a.s) hayat hikâyesidir. Osmanlı açılımı bu hikâyeden bağımsız değildir. Ay 
yıldızlı albayrak bu perspektifte merkezî bir yer tutmaktadır. Fakat bu pers
pektif, tarihî sorumluluk gereği, kendini bütün İslâm ülkelerinden sorumlu 
tutmaktadır: "Yüreğim usul usul vuruyor Kafkasyalım / Namludan yeni çıkmış 
sıcacık kurşun gibi / Dağlılar dağlar gibi ormanlar ordu gibi ağaçlar asker gibi / 
Bir şimal rüzgârı değil bir Şâmil fırtınası / Tutsaklık haritası değil bir zafer coğraf
yası / Can pazarında Azerbaycan'da / Bir türkü işliyor nakışını kalbimin üstüne 
/ Kurban olam ayma ayına yıldızına / Bir ucundan dünyanın öbür ucuna / Kan 
olup dolaşan damarlarımda / Arabistanda Pakistanda Türkistanda / Şu anda / 
İranda / Afganistanda." (33)

"Ölüm Risalesi"nde geçen,"Meselâ bir hapishanede bir hücrede yaşanır / Soru
lar hep yanıtsız kalır orada / Sadece konuşan rüyalardır" (132) ve “Bazan akan
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bir film şeridinin / Tek kare donan bir fotoğrafı gibidir / Ölüm / Karşıda bir manga 
asker" (133) mısralarının sebebi Erdem Bayazıt'm şiirinin doğasında aranabi
leceği gibi, böyle mısralara 1960'lı, 1970'li yılların siyasal atmosferinin ışığın
da da bakılabilir.

Üçüncü aşama, şiirinin olgunluk dönemidir. Tasavvufla harmanlanmış mo- 
dernizm eleştirisi kitabın temel özelliğidir. Bu kitapta modern şiir jargonuyla 
konuşan bir Yunus Emre özlemi vardır. "Hayat sağ elimde / Ölüm sol elimde" 
{Gelecek Zaman Risalesi 1998, 20) diyebilen bir insanın ulaştığı dingin, ken
dinden emin tavır kitabın genel özelliğidir. "Tepelerin ardında bekleyen yal
nızlık / Ürkütüyordu onların bedenlerini" (47) "Bazen Süleymaniye'nin / Kubbesi 
altındayım / Kimi zaman / Allah'ın" (17) "Mimarlar ah mimarlar / Hep bir şeyler 
tasarlar" (13) gibi mısralara bu kitap hakkında iyi bir ipucu gözüyle bakılabi
lir.

Erdem Bayazıt'm şiirlerinde etkisi doğrudan gösterilebilecek üç şair vardır: 
Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu. Bunlardan etkisi içselleştirilip ken
disinin kılınmış şair Necip Fazıl'dır. Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun varlığı 
atıfla, göndermeyle sınırlıdır. Fakat ideolojik yapı diriliş fikri üzerinden Sezai 
Karakoç tarafından tayin edilmiştir. Örneğin, "Ölü Vakitleri Yaşamak İhtiyar 
Evlerde" şiiri, doğrudan Necip Fazıl etkisinde yazılmış, "Unutmuş ve aldırmaz 
görünüyoruz / Gıcırtılı merdivenlerden çıkan ölümü" (Şiirler 1992, 50) gibi so
mut ifadeleriyle, ölüm ve zaman fikrinin etrafında dönülmesiyle, insanın ve 
hayatın dağılmasını önleyecek sabit nokta arayışıyla çok düzenli, disiplinli bir 
şiirdir.

Erdem Bayazıt, Türk şiiriyle modern bağlantısını Necip Fazıl üzerinden kur
muştur, hem yenilik, yeni şiir bağlamında, hem çağdaşlık anlamında. Necip 
Fazıl'ı bütünüyle özümsemesinin, kendinin kılmasının; buna mukabil, örne
ğin Karakoç ve Zarifoğlu'nun atıfla sınırlı kalmasının, şiirinin doğal unsuruna 
dönüşememesinin iki sebebi olabilir. Birincisi şiir dışı, İkincisi şiirinin teknik 
yapısıyla alâkalı içeriden bir sebep.

Şiir dışı sebebi, sahip çıkma duygusuyla izah edebiliriz, ikinci Yeni öncesi şi
irimizin en kalın damarı (Necip Fazıl dışında ama; çünkü o, zamanına göre 
büyük bir yenilikti, bu damarın dışında kalandı) doğadır. Doğa ve buna bağlı 
lirizm İkinci Yeni öncesinin karakteristik özelliklerinden biridir. İdeolojik yapı- 
sını"şehre"karşı savaş üzerine kuran Bayazıt, bu savaşını doğanın unsurlarıyla 
temsil edilen bir simgelem üzerinden yürütmüştür. Öznenin kendini doğanın 
unsurlarıyla yeniden kurgulaması, onu, belirli bir dünyaya yakın tutmuştur. 
Bu durumda hem ideolojik olarak, hem yenilik bağlamında bu yapı içinde 
büyük bir atılım olarak duran Necip Fazıl'ı kendisine en yakın şair görmüş
tür. Necip Fazıl'ın, iyice modern zamanlarda, yani Türkiye'nin modernlik adı 
altında zorla Batılılaştırılmasına, tarihsel bağlamı devreye soktuğumuzda 
Haçlılaştırılmasına karşı çıkışın bayrağı hâline gelmesi, onu otomatik olarak



Necip Fazıl'a itmiştir. Köke sadakatin getirdiği sahip çıkma duygu ve düşün
cesi, hece vezni zımnında işletilebilecek düzenli bir dünya fikriyle bağlantısını 
Necip Fazıl'la kurup güçlendirmiştir.

Teknik sebep şiirinin yapısında gizlidir; Erdem Bayazıt'm, İkinci Yeni gibi, ken
dini dile teslim eden bir şiiri yoktur. Kelime oyunları, çağrışım, buluşçuluk 
üzerinden giden bir şiiri yoktur. Rüzgârın önündeki yaprak misali, herhangi 
bir değerler manzumesine bağlı kalmaksızın, güzel müzikler, tatlar uğruna 
dilin peşinden gitmek yerine, söylemek istediğine odaklanan bir şiirin pe
şinden gitmiştir. İkinci Yenide, anlam, elbette bir yere kadar, şiiri yazdıktan 
sonra ortaya çıkana razı olmak şeklinde tanımlanabilir. Bunun sebebi, rotayı, 
dilin belirli bir mantık çerçevesinde işleyişini sağlamak yerine, dilin mekanik, 
çağrışım ve rastlantıya açık işleyişine teslim etmektir. Bu durumda başta hece 
vezni olmak üzere, divan şiirinin formları bu işleyişin önünde ciddi bir engel 
teşkil etmektedir. Erdem Bayazıt'm "engel"i vezin veya form değil; çünkü ser
best vezni benimsemiştir ve şiirindeki veznin işleyişi serbest veznin doğasına 
uygundur. Onun "engel"i şiirinin fikir yüklü yapısıdır. Şiiriyle halka yahut ge
niş gruplara seslenmeyi, onlarla konuşmayı hedefleyen şairler hem yerleşik 
yapıya bir "garip"Iik, marjinal bir unsur olarak gelen yeniliğin peşine kolayca 
takılmazlar, hem de onlardaki bir şey anlatmak fikrinden, fikir yüklü yapıların
dan dolayı şiirin dayanıklılığını artırmak için başta müzik olmak üzere biçim 
başlığı altında toplanabilecek unsurlara ayrı bir önem atfederler. Böyle hu
susları Erdem Bayazıt'm şiirinde görmekle beraber, öz itibariyle dile yaklaşımı, 
dolayısıyla şiir yazma biçimi, özellikle düzgün grameri sebebiyle, onu İkinci 
Yeniden ziyade, şiirinin doğası itibariyle Necip Fazıl üzerinden işleyen bir şiire 
yakın tutmuştur. Şiirde, şiirin doğası tekniği, şiirin tekniği doğasıdır. Dili kul
lanma biçimi, dolayısıyla şiir yazma biçimini, şiirin doğasını; şiirin doğası dili 
kullanma biçimini, dolayısıyla şiir yazma biçimini tayin eder.

Fikir yüklü, mefkûreci, kendini bir ideale adamış şiirin köklerinden eninde so
nunda Akif çıkar. Akif özellikle bu yönüyle modern şiirimizde büyük kök, su
yun çıktığı kaynaktır. Erdem Bayazıt'm şiirlerinin fikir yüklü yapısı bizleri Akif'e 
kadar götürebilir. Fakat ben bu yapının bizleri aynı zamanda memleket şiirle
rine götürmesi gerektiği kanaatindeyim. Memleket şiiri dendiği vakit hepimi
zin aklına gelen şiirlerin farkındayım. Üçüncü sınıf klişelerin hüküm sürdüğü 
bir şiirler yumağı. Alâkası yok; memleket şiiri üzerinde yeniden düşünebiliriz. 
Memleket şiiri fikrinin bizi götüreceği şair gene Mehmet Akif'tir. Ondan bu 
bağlamda, Yahya Kemal ve Necip Fazıl'dan daha çok, daha esaslı bir şekilde 
yararlanan şair Nâzım Hikmet'tir. Orhan Veli'ye kadar geçen süreç bize şu 
cümleyi kurdurtabilir: Memleket şiiri de tıpkı hece şiiri gibi sürdürülememiştir. 
Sezai Karakoç nasıl serbest vezinden sonra, serbest veznin tavan yaptığı bir 
dönemde, hece şiirinin imkânlarının tükenmediğini ileri sürmüş, ismet Özel, 
Necip Fazıl'ın başka bir bağlamda dikkat çektiği "veznin sırrı"na atıf yaparca
sına, tarihsel tecrübeyi devreye katarak, yıllar boyunca bu vezin sayesinde
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elde ettiğimiz, bu veznin biriktirdiği, koruduğu, taşıdığı şeyi bu vezne küserek 
eiden kaçırabileceğimize dikkat çekmişse, sürdürülemeyen memleket şiirin
de dikkatle ve yeniden ele almalıyız. Bence bu şiirin Nâzım Hikmet'ten sonra 
yanlış okuma sebebiyle, sol ideolojinin baskısıyla içi boşaltılmıştır. Memleke
timizde toplumcu gerçekçilik denilen şiirin kökeninde memleket şiiri vardır 
ve bizim memleket şiirini bağlayabileceğimiz kök, Nâzım Hikmet üzerinder 
Mehmet Akif'tir.

Toplumcu şiirin, toplum yerine, sol ideolojinin propaganda aracı olarak kurgu
lanmaya çalışılması karşı tepkiler doğurmuş, ve solcu yüzün karşısına İslâmc 
bir yüz yerleştirilmeye çalışılmıştır. Erdem Bayazıt, bu karşı çıkışın en etkin 
şairidir. Öbür taraftan, toplumcu şiir adı altında, Türk şiirini sol ideolojinin em
rine verme işi, ikinci Yeninin merkez şairleri eliyle geçersiz kılınmıştır. Seza 
Karakoç, tıpkı İkinci Yeninin başlangıcındaki tavrına benzer bir şekilde, nas! 
şiirimizin Orhan Veli dalgasına boyun eğmesine izin vermemişse, 1950'lerir 
sonu ve 1960'lı yıllar itibariyle sol ideolojinin emriyle baskı altına alınmasına 
da izin vermemiştir. Turgut Uyar, Cemal Süreya, Edip Cansever ve Ece Ayhan 
Sezai Karakoç'la birlikte sol jargonun şiirimizi ele geçirmesine izin vermemiş
tir. Bu dalga 1980'li yılların başlarında sıfıra irca olmuş, bir şiir damarı olarak 
tedavülden kalkmıştır.

Erdem Bayazıt, Mehmet Akif'ten, Yahya Kemal'den, Necip Fazıl'dan süzülüp 
gelen düşünceyi, tavrı, duruşu, değerlerimize ve köklerimize bağlılık çerçeve
sinde "yerli düşünce" olarak tanımlayan ve büyük şiiri ve düşünce yazıları ve 
dergi ve yayınevi faaliyetleriyle "yerli düşünce"nin diriliş başlığı altında icras - 
na, güçlenmesine büyük emekler veren Sezai Karakoç'un düşünce dünyasına 
bağlanmış bir şairdir. Fakat onun ayırt edici özelliği bu bağlılık değildir. Bu dü
şüncenin hücumcu, saldırgan ilk şairi olmasıdır. Militanca çıkış ilk ondan ge - 
miştir. Kendisine kadar gelen savunmacı, defansif zihniyeti, "Sabır savaş zafer 
Adım: MÜSLÜMAN" (36) diyerek değiştirmiş bir şairdir. Eğer uzun aralıklarda- 
sonra tekrar tekrar şiire dönen bir şair olmak yerine, şiirin içinde ve zihni şiire 
bağlı kalarak, elde ettiği şiiri sürdürebilseydi, köklenip güçlenmesine uğraş- 
saydı, Arif Ay, Turan Koç, Osman Sarı gibi şairlerin öncüsü olmakla yetinme' 
yerine,Türk şiirinin büyük ustaları katına çıkabilirdi. Bu kadar ufku açık bir şiî  
vardır Erdem Bayazıt'm. Fakat bu hâliyle bile, Akif'ten itibaren Yahya Kema 
Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi büyük şairler eliyle millete aktarılan, dağılma
sına izin verilmeyen "yerli düşünce"nin savunmacı karakteri ilk defa, bu büyü- 
şairler eliyle değil, Erdem Bayazıt'm eliyle değişmeye başlamıştır. Bu hususta 
öncü, ilk olma şerefi ona aittir.

Erdem Bayazıt'm şiirlerinde baskın olan doğa unsuru akla manzara şiirini ge
tirmektedir. Fakat Bayazıt, tipik bir manzara şairi değildir. Doğadan, tarihter 
sokaklardan sunduğu manzaraların içini insanla, hayat hakkı talebiyle, belir 
bir hat üzerinde yürüme azmiyle, gene belirli bir hedef doğrultusunda işle-
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yen savaşçı bir ruhla, belirli bir bakış açısıyla doldurarak devingen kılmıştır. 
İfadeyi meram bağlamında başvurulan doğa dönüştürülmüş, sokaklardan ve 
tarihten sunulan kesitlerden etkili argümanlar elde edilmiştir.

Birinci kitapta, "Gün doğar, rüzgâr eser, bulut dolanır',' (10) “Gün olur toprak 
uyanır ağaç uyanır uyanır böcekler," (12) "Sisli yabancı gölge gibi gezgin bir 
rüzgâr," (15) "Kent horozlarla uyanır sularla gerinir zamana geçerken ezanla," 
(23) "Portakalla yayılır karanfille tutuşur karar kılar denizde',' (25) örneklerinde 
de görüleceği üzere, birbirini tamamlayan, açan, aynı doğrultuda; ama birbi
rinden bağımsız üç kısa cümlenin peş peşe sıralanmasıyla elde edilen mısra
lar, ilk kitabın öne çıkan teknik özelliklerindendir. Bu özellik üçüncü kitapta 
kısa mısraya evrilmiştir. "Gibi" edatı üzerinden benzetme, ilk kitapta bildik, 
klâsik benzetmeyken, ikinci kitapta,"Dirilmek yeniden / Yerin uyanması gibi 
kımıldaması gibi toprağın / Bulutları yarması gibi gün ışığının / Yağmurun ansı
zın boşanması"(91) mısralarında görüleceği üzere hem benzetme, hem geçiş 
edatı olarak yeni açılımlar kazanmış, üçüncü kitapta, ilk iki kitaptaki ağırlığını 
kaybetmiştir. Hitabeti önceleyip günlük konuşma dilinden uzak durması şii
rini yer yer retoriğe yaşlaşa da, retorik Erdem Bayazıt şiirinin asıl yapısı olma
mıştır. "Bir ağaç bir mezar taşını yutuyordu çarşıkapıda" (60) gibi benzetmenin 
son aşamasına taşınarak eritilmesiyle elde edilen imgeye açık şiirini, bu açık 
kapı üzerinden, şiirine davet ettiği modern unsurlarla beslemiştir, özellikle 
üçüncü kitabında.

İlk kitabı Edebiyat dergisi yayınlarından çıkmasına karşılık, şiirlerinde Edebiyat 
dergisi şairlerinin tipik özellikleri yoktur. £defc>/yof dergisi şairlerinin tipik özel
likleri, Mavera ekibinin dergiden ayrılmasından sonra Nuri Pakdil'in yetiştirdi
ği genç kuşak için geçerlidir.

Bu okuma esnasında Erdem Bayazıt'm aşağıdaki mısraları bana Cahit 
Zarifoğlu'nun bir anekdotunu hatırlattı. Bu anekdot, Zarifoğlu'nun şiirini an
lamada altın hükmündedir. Öbür taraftan, işin güzel tarafı, fikrin Bayazıt'ta 
tekniğiyle birlikte yaşatılmasıdır. Zarifoğlu'nun anlatımını gözettiğimizde, 
Erdem Bayazıt'ta değişikliğe uğrayan her husus, Erdem Bayazıt'm şiir algısını 
göstermektedir. Aşağıdaki mısralarla Zarifoğlu'nun yanan şiirini selâmlayan 
Bayazıt, özellikle, yukarıda belirttiğim öncü vasfıyla Türk şiirinde yerini almış 
bir şairdir: “Sümeyra kadın ekmek yapıyordu / Elleri sakindi / Gözleri dalıp gi
diyordu / Sanki maverayı seyrediyordu. / içinde bir mahşer kaynıyordu. / Yüre
ğinde Uhut dalgalanıyordu. // Apansız sıçradı / Çocukların göz nuru gençlerin 
yürek aydınlığı / İhtiyarların dilde duası gönülde umudu / Evrenin Efendisine ne 
olmuştu / Ona bir hâl mi olmuştu. / Sıçradı kalktı Sümeyra Kadın / Başörtüsü 
havada dalgalanıyordu / Unlar toprağa saçıldı, küller hamura karıştı / Medine 
sokakları hızla kayıyordu / evler bir bir tükeniyordu / Sümeyra Kadın bendinden 
boşanmıştı / bağrını döğüyordu. / Sonra Uhut göründü / Sonra müminlerden bir 
kalabalık gördü" (117-118)
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"Cemal'in dükkânında yanan bir şiirim vardı. Orda şöyle bir tablo var: Maraş'ta 
kadınlar tandırda ekmek yapar. Ekmeği atarak yapıştırırlar tandırın duvarına 
Ekmek pişmeye devam ederken kenarda bekleyen çocuk ağlamasın diye ya 
da onun heyecanı geçsin diye alelacele ona bir ekmek yapılıp verilir. Bu, di
ğerlerinden şekil olarak da farklıdır biraz. Adı da bazlama. İşte, evde öyle ek
mek pişerken kadının oğlu Mehmet de cephede savaşıyor. Muharebe esnası 
Kadın habire ekmek çarpıyor. Mehmet de cephede. Bir ara karşılıklı çatışanla- 
tam yaklaşıyor birbirine. Düşman askeri Mehmet'in göğsüne süngüyü tam 
saplayacakken annesi de evde ekmeği tandıra tam yapıştırmak üzere. Anne c 
anda şaşırır gibi oluyor, işte tam bu anda, birkaç saniyelik bir an bu, Mehmet 
yerle birlikte, biçimini bozmadan, karşıdaki de süngünün konumunu koru
yarak Mehmet'e ters istikamette kayıyorlar. Anne bunu sezmiş gibi şaşırıyor 
elindeki ekmek kayıyor eli ile birlikte. İki asker okların istikametinde kayıyor. 
Bu bir iki saniyelik bir an. Psikolojik bir tablo. Burada annesi ile Mehmet ara
sında bir bağ var. O bağ üzerinde durdum." (Cahit Zarifoğlu, Konuşmalar, Be
yan Yayınları, 1. baskı, tarih yok, sf. 131-132.)
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Toplumcu Duyarlılığın Yerli Söyleme Yaslanan Poetiği:

Erdem Bayazıt Şiiri*

Se lçuk  Küpçük
Elbet benim işçilerim çekecek
Emeğin kutsal direğine
O ışık ki düşer bir zenci yüreğine
Birden aydınlık kazanır zulme uğramış bütün yürekler
Onulmaz hint ağrısına tükenmez çin sancısına
(Erdem Bayazıt, Sürüp Gelen Çağlardan)

Ortaya konan edebi metnin toplumsal gerçek ile bir ilişkisinin ve karşılığı
nın bulunması yerektiği zihni işleyişi ile kavranılan bir sürece koşut olarak 
da okunmaya açıktır Erdem Bayazıt'm şiiri. Burada, hem Bayazıt'm şiirini yo
ğun olarak yayınladığı 1970'lerin sosyo-kültürel algısını ve hem de bu algı
ya kayıtsız kalamayan Edebiyat (1) dergisi oluşumunu dikkate almak gerekli 
çünki. Başta Nuri Pakdil'm Batı merkezli modernleş(tir)me çabası ve onun 
Türkiye'deki lokal paradigması karşısındaki tavırlı duruşu, söylemi ve gerekse 
sosyolojik olarak dini duyarlılığı yüksel toplumsal katmanın artık kentleşme 
sürecine girmesi neticesinde şekillenen entelektüel hareketlilik ister istemez 
şiir yazanı da etkisi altına almıştır. Pakdil'in "1969'da M.Akif, Rasim Özdenören, 
Erdem Bayazıt'la birlikte Edebiyat dergisini çıkarmaya karar verdiğimizde, bizi 
bu girişime zorlayan etken aslında tekti: Ülkü olarak Batıcılığı seçmediğimizi, yal
nızca yerli düşünceye ve bunun tüm değer yargılarına bağlı olduğumuzu söyle- 
mek(2)’'sözleri bu anlamda çok manidardır. Dolayısı ile 70'lerin sosyo-kültürel 
havasına yaslanarak sol ideolojik akımın Kapitalizm karşısında Marksizm mer
kezli düşünsel yapılanması gibi, Müslümanlar da İslam merkezli bir muhalefet 
algısına yaslanıyorlardı. Edebiyat dergisinin çıkışını besleyen zihni donanımın, 
salt edebi kaygılardan ziyade Pakdil'm dediği gibi, toplumcu gerekçilik olması 
da bu yüzdendir. Çünkü dönem itibari ile edebiyat genel anlamda ideoloji ile 
ilişki halinde anlaşılmıştır. Ahmet Keçeç de 70'lerin edebiyat ortamına ilişkin 
çözümlemeler yaptığı bir yazısında mesela "Toplumsal/ siyasal devingenliğin 
hız aldığı bir dönemdi bu. Düşünsel etkinlikle, şiirsel etkinliğin birbirine koşut,

* Yedi İklim, Şubat-Mart 2008, s. 215-216 (Erdem Bayazıt ö. s.), s. 122-126.
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hatta yarışırcasına yol aldığı bir dönemde, düşünsel temelinde İslam'ı öne almış ] 
bir yazın anlayışıydı gelişen. Amaç kutlu kaynak Kuran'dan yalıtmadan, yeni es
tetik yorumlarla verebilmekti sanatsal ürünleri. Şiirde Sezai Karakoç’un getirdiğ 
yeni soluk, genç ozanları da sürükledi peşinden. Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu I 
Akif inan, Alaeddin Özdenören aynı açımda koyuldular işe(3)" derken söyledi- | 
ğimiz şeyi temellendiriyor bir bakıma. Aynı döneme denk düşen ve bir çok I  
makale, kitap, derginin temasını belirleyen İslam Sosyalizmi(4) tartışmaların I 
da hatırlarsak dönemi ve bu dönem içerisinde Erdem Bayazıt şiirini daha sarih I 
bir şekilde anlayabiliriz.

Toplumsal paylaşım, adalet, özgürlük, Kapitalizm karşısında muhalefet gib I 
söylemlerden beslenen dönemin sosyalist gerçekçi şiirinin yanında bütür 
bunlara ek olarak, mazlum Müslüman halkların direniş mücadeleleri, İslarr 1 
kimliğinin yüksek sesle dile getirilmesi ve modernitenin laikçi baskı düzenek- I 
leri karşısında mistik retorikle beslenip, karşı-proje olarak İslam düşünces 
merkezli dünya tasarısı öneren başka bir şiir de vardı 70'lerde. Ve Erdem Bayc- 
zıt sert söylemi ile kastettiğimiz bu karşı-şiirin en göze çarpan isimlerinin ba- ı 
şında geliyordu. Genel anlamda şairin içerisinde yer aldığı toplumun duyar
lılıklarına kayıtsız kalmaması, bunu edebi metinler ile kayda geçirmesi şek
linde pratiğe dökülen toplumcu söylemin asıl poetikasını üreten JdanoVur 
"Bir yazar olayların peşinden sürüklenip gidemez; ona, halkın en ön saflarında I 
yürümek ve gelişme yolunu aydınlatmak yaraşır[5)" sözü bu şiirden beklener 
anlamamız açısından önemlidir. Erdem Bayazıt'm toplumcu söylemi -ve as
lında aynı dönen ürün veren diğer Müslüman şairlerin söylemi- doğal olara- 
Marksist akımdan farkılıklar göstererek yol alan bir izlek takip etmiştir. Sa: 
toplumsal belirlenimlere bağımlı olarak gelişen ve bu anlamda toplumsallı- I 
ğın belirlediği edilgen bir şiir olmanın başkalığında ve belki kökleri Mehm r 
Akife dayanan bir karşı-söylem şeklinde gelişen, İslam'ın hayatın her alanı ile 
ilgili sözünün olduğu bilgisine sahip, bu coğrafya ve medeniyetin ürettiç 
kültür kodları ile yapılanan bir şiir olarak bakılabilir Erdem Bayazıt'm şiirine 
Türk Şiirinde Mehmet Akif m sadece izlek olarak değil, form olarak bile siniri 
bir etkisinden bahis açılabilir. Kuşkusuz Akif'm yoğun didaktik söylemi zate- 
şiirinin etki ve yayılım gücünü daraltan bir yapıda idi, bunu söylemek mürr- 
kün ama mutlak bakılan, bakılması gereken bir külliyat olarak 70'lerde şi • 
yazan Müslüman şairler için önlerinde duruyordu. Akif in geleneksel söyleyiş
ten kopup düzyazının diline evrilen söyleyişinden hareketle konuşma diline 
yakınlığı, toplumsallığa aralanan kapısı ve dini retoriği merkez alan zihni işle- j 
yişi onun külliyatını belirleyen etmenlerdi ve bu yapı SezaiKarakoç'tan geriye 
doğru gidildiğinde karşılaşılan önemli bir figürdü. Bu bilgi Erdem Bayazıfr 
şiirinin aynı zamanda geleneksel kazı yapıldığında karşılığı olmayan bir şii* 
yazmadığı gerçeğine götürür bizi. Akif bütüncül bir etki alanı ortaya koyma- 
sa da geniş bir havza bırakmıştır geriye ve ardından gelenler bu havzadar 
bir şekilde istifade etmişlerdir. En azından kimlik, tavır ve duruş olarak böy- I
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le bir inşaadan bahsedebiliriz.'Bahsettiğimiz kimlik inşaası sürekli gelişerek 
ilerlemiş ve Sezai Karakoç ile söylenecek olanın zirvesine yerleştiği gibi, bir 
medeniyet projesi olarak dirilişin de mümkünlüğü üzerine oturmuştur. Erdem 
Bayazıt'm şiiri de zaten kimlik ve tavır inşaasından ayrı düşünülmesi mümkün 
olmayan bir söylemi içermektedir.

Bilindiği gibi Sezai Karakoç II. Yeni'nin İslam olanla kuramadığı ilişkiyi mistik 
söyleyişiyle beraber kurmanın yanında, ürettiği teorik metinlerle de ardın
dan geleceklere sarih bir istikamet ve proje sunmuştur. Bu istikamet ve proje 
herşeyden evvel estetik bir üst belirlenim taşıdığı için, ondan beslenenlere 
didaktizmin yanılsamalı sularında kaybolma gibi bir trajediyi miras bırakmaz. 
Dolayısı ile Karakoç'un poetik ve teorik metinlerinin okunmasından ivmele- 
nerek üretilen başka ürünler de herşeyden evvel estetik ahlaka sadakati ve 
entelektüel olgunluğu açısından salt belli bir an'a karşılık gelen ve tüketimi 
kolay ürünler olmamışlardır. Zaten sonraki kuşak olarak Erdem Bayazıt'm ken
disinin d elile  bir şiir felsefesi söz konusu olursa bu Sezai Karakoç'un tanımladığı 
Diriliş kavramı çerçevesinde aranabilir. Medeniyetler arası muhasebe konusun
da Büyük Doğu ve Diriliş mekteplerinin mütevazı bir işçisi olmaya çalıştım(6)" 
demesi şiirinin üzerindeki Karakoç etkisini anlamamıza imkan verir.

Bayazıfm şiiri, istikamet üzerine doğru yolda yürüyen bir şairin sözleri olarak 
ele alınmalıdır bu yüzden. Kaldı ki 70'lerde yazılan ve sokaktaki ideolojik bö
lünmüşlüğün etkisi altına giren, edebiyata / şiire estetik bir zenginleşim ile 
değil de salt siyasal bir metin zihni fakirliği ile bakan ve dönemi belirleyen 
şiirden, bu anlamda daha özgün durmasının ve daha farklı bir toplumsallığın 
izleğini takip etmesinin zemininde Diriliş ekolünün getirdiği üst söylemden 
ve estetik donanımdan istifade etmesi vardır. Bunun yanında Bayazıt'm şiirini 
nerede ise verili -hatta dönemin şiirini dikkate aldığımızda anonimieşmeye 
yol alan- bir dil üreten damardan ayıran en önemli belirteç hiç kuşkusuz yerli 
/ İslami bir bilgiden beslenmesi ve bunu şiire dönüştürürken de estetik bir 
söz dizimle, kendisine ait kişisel bir şiir inşa etmesidir. Ama "şiirimde daha çok 
mesaj ön planda olmuştur... Sahibi olduğum varlık bilincimi insan kardeşlerimle 
paylaşmak için başvurduğum bir araç benim için şiir(7)" sözleri toplumcu şiiri 
tanımlarken ele aldığımız metne mesaj yükleme ve şiiri kutsanan amaç için 
araç haline dönüştürme yaklaşımı O'nu 70'lerin toplumcu gerçekçi şiiri çerçe
vesinde ele almamızı zorunlu kılıyor. Aslında Cahit Zarifoğlu'nun "Yedi Güzel 
Adam" dediği bütün isimlerin bir şekilde edebiyata yükledikleri misyon var 
ve bu ilk ürünlerini yayınlamaya başladıkları dönemden bağımsız düşünü
lemeyecek bir alan sunar bize. İçinde Erdem Bayazıt'm da yer aldığı bu şair 
/ yazarlar Sezai Karakoç ile 1980 sonrası şairleri arasındaki bağı kuranlardır 
aynı zamanda. Karakoç'un üretmiş oiduğu bilgiyi geniş alana yaymışlar, bunu 
yaparken de salt bir etkilenimin ötesinde özgün ve özerk bir zeminden ses
lenmişlerdir. Herşeyden evvel Erdem Bayazıt'ta Sezai Karakoç'un yıllar evvel 
söylediği ve bugün Jean Baudriilard tarafından yinelenen "..hakim Batılı dün-
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ya tasavvurunun insanı yok eden, dünyayı felaketlerin eşiğine sürükleyen saldı
rısına karşı insanın onurunu koruyacak direnişi, yalnızca İslam'ın gösterdiğin 
görerek, insanlığın bu küresel felaketlerden çıkışının ancak İslam'la mümkür 
olabileceği..(S)" bilgisine sahip olmanın getirmiş olduğu bir özgüven vardr 
ve bu özgüven şiirinin tonunu yükseltmesine sebep olmuştur. O'nun şiiri bi- 
anlamda Karakoç şiirinin sertleşmiş tarafıdır. Modernizm ve modernizmin or
taya çıkardığı kentsel kuşatım, bireyin kendisine ve tabiata yabancılaşmas 
hayat içerisinde nesneleşmesi karşısında daha heyecanlı ve daha tepkiseldi- 
bu yüzden.Toplumu uyarma sorumluluğu bağlamında ilkönce söz almak, bi- 
adım ileri çıkmak, sesini gürleştirmek için yeterince cesareti vardır. Dolayısı ile 
Bayazıt'm şiiri dışa dönük, toplumsal okumaya açık ve öznenin bir başka teki 
özneye değil, öznenin yüksek sesle çoğul olana /topluma söylediği bir şiird ir 
Topluma doğru okunan bir şiir zaten yüksek sesle kurgulanmaya ve ünler 
içermeye müsait olmalıdır. Bu yüzden şiirine "£y(!)"diye başlar. Ki ilk kitabınır 
ismi de Sebep Ey (9)'dir.

(Döner döner döğünür eritir dağları yobaz kayaları 
Daha der sığmaz kabına yönelir göğe teslim olur 
Ve düşerken toprağa çağırır 
Sebep ey -Sebep Ey şiirinden)

(Ey bir emre hazırlanan simsiyah gecede
Karanlığı emip emip de gebe kalan
Ey her depremden sonra biraz daha doğrulan -Diriliş Saati 
şiirinden)

(Burçlarında ceylan taşıyan yüceler ey -Dağlar şiirinden) 
Modernizmin insan üzerindeki en tanımlanabilir şiddetini gösterdiği alanla- 
dan birisi mimari ve şehirdir. Çünkü netice itibariyle modernite şehir merkez; 
bir kurgulanma idi ve insanı dönüştürmeye şehirden başladı, dönüştürme 
eylemi şehir üzerinden kontrol edildi. Şehir geleneksel ilişkileri kopardığı gib 
bireyin özel / mahrem dünyasına ilişkin olanı da tahrip etti. Ruhsuz betona- 
meler ile insanları birbirinden yalıttı ve yalnızlaştırdı, aileyi minimal hâle ge
tirdi. "..Modernizmin tasarıma yaklaşımı, bireyin yaşadığı çevre ile kurduğu bağ 
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını göz ardı ederek biçimlenmiştir. Modern tasarı- 
sürecinin en temel örnekleri tek düze ve sıkıcı olarak tanımlanmaktadır(10)" b _ 
yüzden. Böyle tanımlanan bir şehirleşme algısının tabiattan yalıttığı bire;, i 
önce psikolojik şiddet (kapana sıkılmışlık duygusu) ve ardından sosyal şidde* 
uygulaması kaçınılmazdır. Bayazıt'm şiirindeki şehre aynı şiddet ile cevap vep 
me hâlinin gerekçelerini burada aramak gerekli. Aslında modern şairin şeh,- 
ile hesaplaşmaya kalkışması Baudelaire'e kadar götürülebilecek bir kazıdı- 
Çünkü modern şiir dediğimiz şeyin mekanı şehirdir ve şehre ilişkin oland -
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Kapitalizmin bireyi özne olmaktan çıkartıp nesneleştiren, bürokratik bir aygı
ta dönüştüren sürecine ilk karşı koyuşu kelimeler iie şairler yapmışlardır sos
yal bilimcilerden evvel. Dolayısı ile şehirde yapılan hesaplaşma bağlamında 
bakılınca Baudelaire'in içe Kapanış( 11) şiirinde "Bırak, şehrin iğrenç kalabalığı 
gitsin" demesi anlaşılır bir şeydir.

(Nereye gitsem hep apartmanlar çıkıyor önüme
Alıp başımı duvarlara çarpıyor bu yollar
Gidip gelmelerim bu dar sokaklarda
insanların koşup dolduğu bu dar yapılarda
Bir kısır döngüye girmek için bütün çabalar
Biz bunun için mi geldik -Karanlık Duvarlar şiirinden)

Geçmiş, gelenek ve bellek üzerinden kontrol altında tutulan modern hâl 
bütünüyle bir kop(artıl)ma şeklinde tezahür eder. Batı dışı toplumlarda 
modernleş(tir)me çabası bireyi araçsal aklın nesneleşmiş bir parçası hali
ne getirirken, bir de geçmiş ile kurulan ontolojik bağı kopartarak ikinci bir 
travma meydana getirmiştir ve kendisine / geçmişine yabancılaştırmıştır. 
Kaldı ki aslında"Modernizm, hangi şekil ve düşünce yapısı içinde olursa olsun, 
AvrupalI olmayan bütün dünya halklarını kendi inanç, düşünce ve kişiliğinden 
koparacaken ef/c/'//s//ah(12)"olarak sunulmuştur. Bu kopma bireyin kendisine 
yönelik geliştirdiği bir yabancılık ve a'raftalık duygusu meydana getirir. Mo
dern enstrümanlar ise bireyin bu yabancılaşmasının farkedilmesini ve eleşti
rel akla dönüşmesini engellemek için vardırlar. Erdem Bayazıt bu bağlamda 
moderleş(tir)me ve İslam ilişkisi açısından nerede durması gerektiğini bilip 
ona göre tavır geliştirip, söz söyleyebilen bir karşı koyucudur şiiri ile. Bu karşı 
koyuculuk sadece kendisi ile sınırlı kalmaz ve Akif gibi, Necip Fazıl gibi, Kara
koç gibi söz alıp toplumu uyarma sorumluluğunu üstlenir.

Üretmiş olduğu tepkisel dil ve muhalefet O'nun şiirinde okuru boşlukta ve 
a'rafta bırakmaz. Daha evvel bahsettiğimiz özgüveninin yüksel olması hâlini 
okura da yayar ve bu hâl okurda kafa karışıklığı oluşmasına imkân vermez. 
Çünkü muhalefetini oluşturan şey, muhalefetinin muhabatı gibi dünyevi bir 
olgu değildir. O bir Müslüman olarak varoluşunu anlamlı kılan bilgiden ha
reketlenen bir söz ambarından beslenir. Ve bu söz ambarı bütünüyle umuda 
kapı aralar. Şiirinde şehre ilişkin ürettiği bütün eleştirilere, çektiği ölümcül 
fotoğraflara karşın okuruna bu olumsuz mekân ve olgulara rağmen iyilikten 
bahseder. Geleceğe yönelik müthiş bir haber getirir gibidir şiiri ile. Muhalif 
bireyin şehre karşı mücadelesi aynı zamanda bir destansılık doğurmaya da 
açıktır. Gerilimi yüksek olan şehre karşı bu savaşım modern destan bağla
mında da okunabilecek bir dil üretir çünkü. Bu yüzden Erdem Bayazıt'm şiiri
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Müslüman bireyin şehre karşı girişmiş olduğu ve destansılık içeren b ir . z |  
dizim olarak da algılanmaya müsaittir. Burada yeri gelmişken Octavia 
ait"destansal şiir dinsel şiirin kardeş çocuğudur(13)"yargısı aslında d in se lli- '* !  
bağımsız düşünülemeyecek olan ve bunun yanında modern bir destar: 
hissi uyandıran Bayazıt şiirini çözümleyebilmek için bize önemli bir bi 
yaklaşım sunar. Çünkü Bayazıt1 ın şiiri şehre karşı söylem geliştirirken b l ' i - l  
nüyle direncini ve moral değerlerini din'den devralır. Ancak burada karşır : I  
bütünüyle modern epik olarak tanımlanabilecek bir şiir de çıkmaz. İmge:?- I 
kopuk ve salt anlatımcı bir şiir değildir yazdığı. Yalın, yüksek sesle halk ka-ş I 
sında meydanlarda okunmaya müsait, karmaşık olmayan bir şiir sunmuf- I  
ama sadece bir meydan okuma olarak algılanmanın ötesinde poetik bir 3*- I  
lam üretmez. Hilmi Yavuz'un" çağımızda epik şiir yazılabileceği kanısında d c I  
ğ///m(14)"demesi böyle bir imkanın zorlanmasının anlamsızlığını işaret ec^ I

Günümüz şiiri içerisinde dini duyarlılığı yüksek isimlerin eninde sonunda .r  I  
racakları havza Erdem Bayazıt'm durduğu yerden çoğaltılabilir bir alanı -  I  
lemektedir aslında. Yani hem birey olabilmenin gizil gücüne sahip, herr :- I  
toplumsal olana karşı duyargalarını kapatmayan, çağa cevap üretebilen I  
form ve izlek performansına sahip ve bunu pratiğe dönüştürürken de İsla-  I  
kimliğini söz ambarının ön planına çıkartan bir şiirdir kastettiğimiz. Bu şiir"r- I  
saplaşma ve gerginlik üzerine yürüyen bir şiirdir aynı zamanda. Çünkü çaç 
birey üzerinde kurduğu tahakküm bir gerginlik hâli sürmektedir ortaya. E - 
gerginliğe baş kaldırabilme cür'etini gösterebilen şiir ise Müslüman birey : 
bir ikinci gerginliğin örtüsünü açar. O da gerginliğin farkındalığında olrr; | 
ve tanımlanan durumun ürettiği hâldir. Sezai Karakoç bu gerginliği tanım;; I  
Erdem Bayazıt tanımlanmış olanın üzerine yürüyen ve meydan okuyan or I 
şiir çıkartır buradan. Dolayısı ile bu söylem aynı zamanda okura da d urur. I  
fark etme hâli giydirir ve içinde bulunduğu, tanımlamakta güçlük çekti: I 
yaralı bilincinin müsebbibi olan şeyi keşfeder. Tanımlanan nesne ya da h:- I  
olması şu açıdan mühimdir. Birey tanımlayamadığı tehlike karşısında kay: I  
ve korku duygusu üretir netice olarak. "Korku da, kaygı da tehlikeyle oran:  
tepkilerdir(]5)". Bu anlamda modern şiirin dil'i de kaygılı bir dil'dir. Ve bu ci I  
şairden okuyucuya akarak bulaşır. Oysa Erdem Bayazıt'm şiiri kimliğinden e 
ait olduğu medeniyet kodlarını yeniden keşfe çıkan Diriliş düşüncesinde- I 
hareketle hiç bir şey hakkında kaygı ve korku duymaz. Bir inanç olarak ölü- I 
dahi olağan karşılanır. Çünkü iman bilgisi bunu gerektirmektedir. Dolayısı i e 
bu güvenli dil okura kimliğini hatırlattığı gibi kaygı ve korku duygusunda- 1 
arınacak enstrümanları da bağışlar.

(Ölüm bir melek elinde gelir 
Ve öper usulca çocuk yüzleri -Ölüme Saygı şiirinden)

Bayazıt'm şiirinin bir özelliği de sözünü dolayımsız ve net söylemesidir. Çünk. I 
zihni olgular ve tarih karşısında duruşu nettir. Ne söylemesi gerektiğini bili’
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Kafası karışık ve dolayısı ile dili karışık değildir. Yukarıda da andığımız gibi şiiri 
araç olarak algılayan bir şair bu amacını anlaşılır kılmak için doğal olarak do- 
layımsız bir dil üretmek zorundadır. Hayat karşısındaki özgüveni okuruna da, 
sokağa adımını attığı andan itibaren ayrı bir güvenlik duygusu verir. Çünkü 
o şiirinde yalnızlık, ümitsizlik ve kaos önermez. Ülke insanın neyi kaybettiğini 
bilir ve bu bilgiyi yüksek sesle tekrarlar: Müslümanlık.

(Dallar meyvaya dursun toprak tohuma dursun
İnsan barışa dursun selama dursun zaman
Sabır savaş zafer. Adım: MÜSLÜMAN -Sürüp Gelen Çağlardan
şiirinden)

1980 sonrası yazılan şiirin bireyleşme ihtiyacı vardı. Şairin herşeyden evvel 
70'li yıllarda kendisini siyasadan bağımsız tanımlayamadığı bir süreçten 
sonra kendisi üzerine konuşmaya, düşünmeye yönelmesi ve birey olmaya 
evrilen dili doğal karşılanmalı. 80 sonrasında birey üzerinde tahakküm ku
ran toplumsal aygıtların (parti, cemaat, sendika vs.) etkisi zayıflayınca, şair- 
birey içselini keşfetti ve bu keşif O'nun dilini ve izleğini de bireyselleştirdi. 
Kaldı ki zaten bireysel bir üretim olan şiirin, bireyci olmayan bir bireysel dile 
yaklaşması şiirin önünü açan bir yaklaşımdır. Kendisini tanımayan, anlama
yan, çözümleyemeyen bir şiirin, ötekini de anlaması ve empati geliştirmesi 
mümkün değildir çünkü. Böyle bir yoksunluk 70'lerde olduğu gibi, sokağa 
taşan ve şiddet üreten bir çatışma ortaya çıkarır. Aynı zamanda 2000'leri so
lukladığımız bu günlerde şiirin, birey etrafında olup bitenlere karşı duyarsız 
kalmamasının ihtiyacı dikkate alınmalıdır. 28 Şubat, 2004 darbe girişimi, 27 
Nisan muhtırası, Irak'ın işgali, Batı'nın çatışmacı bir medeniyet algısına yas
lanarak İslam toplumlarını okumayı yasallaştırmaya çalışması vb. gibi yakıcı 
meseleler karşısında şiir söz almak zorundadır artık, işte sözün buraya geldiği 
yerde Erdem Bayazıt'm şiiri çıkacaktır karşımıza. Çünkü artık bireyden toplu
ma söz söylemenin zorunluluğu gözleniyor. Bu zorunluluk şiiri toplumsallığın 
edilgeni olmak gibi bir yanılsamaya sürükleyebilir. Şiir sadece olgulara cevap 
üretmek ve olguları şiire dahil etmek üzerine kurulu değildir. Salt böylesi bir 
poetik zaafiyet şiiri şiir olmaktan çıkarıp propaganda nesnesine dönüştürür 
çünkü. Bayazıt'ın şiiri bu problematiği çözmüş, yanılsamaya kapılmamış, 
70'lerde üretilen sosyalist gerçekçi duyarlılığın zaafiyetlerini barındırmamış 
bir şiirdir. Bugüne kalabilmesinin sebeplerini burada da aramak gerekli. İçe- 
kapanık, hayatta karşılığı olmayan, kelimeler birikintisi gibi algılanan ve et
rafında dönen dünya karşısında duyarsız ve buna cevap üretemeyen, karşı 
koyamayan bir şiir yerine özgüveni yüksek, ne önereceğini bilen ve bunu 
yüksek sesle dile getirebilen, bunu yaparken de estetiğin belirleyiciliğinden 
kopmayan yeni bir şiire ihtiyaç varsa -ki bu çok tartışılıyor- bunu yazabilmek 
için başta Erdem Bayazıt’m şiirine uğranılmadan geçilemeyecektir. Çünkü O 
hem toplumsal karşılığı olan, hem estetik belirteçlerle bütünlenen ve hem 
de yerli bir şiir damarını geniş alana yaymıştır. 80 sonrası şiirimizin önemli
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isimlerinden Cafer Turaç nasıl "Erdem Bayazıt'm gürültülü kalbi bana nice şiire 
yazdırdı (16)" diyorsa, kuşkusuz bugünün genç şairi için de O'nun şiiri her an
lamda okunması gereken bir külliyattır.

Dipnotlar:
1 - Edebiyat dergisi Nuri Pakdii'in önderliğinde ilk sayısını Şubat 1969 yılında çıka-o 

ve sonraki 70'li yıllarda önemli bir alanı kapladı
2- Nuri Pakdil. Biat. Edebiyat Dergisi Yay. Ankara 1973. s.105
3- Ahmet Kekeç. 70'li Yılların Şiir Kitapları. Aylık Dergi. Şiir Özel Sayısı -1. Nisan/Ma/s 

Hasiran 1982 Sayı: 41-42-43
4- Mesala Hüseyin Hatemi hocanın 60'ların ikinci yarısında yayınladığı İslam Açısın 

dan Sosyalizm ve yine Nurettin Topçu'nun Hareket dergisi oluşumunu anab; M 
burada

5- Metin Cengiz31 vazonorr. Toplumcu Gerçekçi Şiir.Tümzamanlar Yay. Ekim 200C s- 
tanbul. s. 30
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"Sebeb Ey"
Şairine Bir Veda Denemesi*

Mustafa  Özçel ik
"Ben bu şehirden gidiyorum 
Gömerek geceyi içime 
Sabahın hüznünü beklemeden 
Gidiyorum bu şehirden...
Erdem Bayazıt

Ve gitti bu şehirden "Sebeb Ey"in şairi... Ardından binlerce hüzünlü, kederli 
yürek bırakarak... Ve gitti "Ben bu ile garip geldim ben bu ilden bezerek" 
diyen Yunus Emre'ye haldaş ve sırdaş olarak... Çünkü o benim için hem adı 
gibi "erdemli" kişiliğiyle hem de şiirinin damarları itibariyle çağdaş bir Yunus 
Emre idi.

Ona ilişkin bu veda yazısına Yunus Emre'den alıntıladığım bu şiirle irtibat ku
rarak başlamam bu yüzden. Çünkü her şeyden önce bir "aşk" şairidiydi. "Se
bep Ey"le başlayan şiir serüveninin geniş açılımlı ilk örneğiydi onun o çok bili
nen ve sevilen "Aşk Risalesi"şiiri.. Sonradan tıpkı Yunus gibi "Aşk"tan "Tabiat"a 
uzandı. Oradan "Savaş"a ve "Ö!üm"e.. Böylece bu dört kavramı metafizik bir 
yorumla ele aldığı"Risaleler" isimli ikinci kitabı doğdu. Onun bu iki kitabı 
Yunus'un Divan'ı ve bilhassa "Risaletü'n-Nushiyyesi"ile birlikte okunduğunda 
bu ruh akrabalığı daha iyi görülecektir.

Yunus Emre de Erdem Bayazıt gibi bunalımlı bir çağın insanıydı. Onun ısrarla 
"İşte Yunus budur" şeklinde dayatılmak istenen birkaç ilahisinin dışında şiir
leri bir bütünlük içinde okunduğunda görülecektir ki çok ciddi bir çağ eleş
tirisi vardır, "işitin ey ulular ahır zaman olusar" dizesiyle başlayan şiiri Erdem 
Bayazıt'm "Birazdan Gün Doğacak" şiiri arasında çok benzer duyarlıklar görü
lecektir. Yine her ikisinde de "aşk", "tabiat", "ölüm" ve "savaş" çokça işledikleri 
ortak temalar...

Bu benzerlikler, her iki ismin de aynı medeniyetin ve inancın şairleri olma

* Berceste, Ağustos 2008, S. 74.
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larından kaynaklanıyor şüphesiz ama burada söylenmesi gereken bir şey 
daha var: Gerçek şair olma bilinci... Çağının farkında olma, söz silahıyla çağın 
olumsuzluklarıyla savaşma ve insanı yeniden ayağa kaldırma, ruhunu dirilt
me eylemi... Bu yüzden ikisi de kimi zaman yanlış anlaşıldı. Mesela Mehmet 
Kaplan "Birazdan Gün Doğacak" şiirini tahlil ederken Bayazıt'ı "Yunus'un, 
Mevlâna'nın barışçı, sevgi dolu, dini insaniyetçilik geleneğine ihanet eden" 
biri olarak değerlendirmişti.

Şimdi bu bahsi uzatmadan Yunus'un sadece şu mısralarını vermekle yetine
lim: "Gitti beyler mürüveti/Binmişler birer atı/Yedikleri yoksul eti/İçtikleri kan 
olısar.." Bu mısraların Erdem Bayazıt'm çağın zalimlerine, "mürüvvetsiz beyle
rine''karşı yükselttiği şu sesin Yunus'unkinden farkı var mı?"Şafak gibi alınlara 
terle yazılmış/Hakkın mutlak ölçüsünü/Elbet benim işçilerim çekecek/Eme- 
ğin kutsal direğine..." Burada bütün mesele okumaların bir bütünlük içinde 
yapılamaması.. Evet, Yunus bir sevgi şairiydi. Erdem Bayazıt da öyle...Ama 
bir sevgi ikliminin kurulması öncelikle "savaş" kavramıyla yakından ilintili.. 
Yunus'un savaşı sadece nefsiyle olan savaş değildi. Aynı zamanda reel olarak 
devam eden toplumsal savaşın da bir ifadesiydi.

Erdem Bayazıt'm şiiri Sadece Yunus'unkiyle akraba değil tabi..Onda Dede Kor
kut bilgeliği, Dadalaoğlu yiğitliği, Fuzuli coşkusu da var elbette...Yine onda 
Necip Fazıl metafiziğinden Sezai Karakoç derinliğine kadar pek çok unsur var. 
Ama o bütün bu beslenme kaynaklarını kendinde harmanlamış fakat bunları 
özümsemiş özgün bir şair olarak eserler verdi. Onu okurken Anadolu'yu, Bal
kanları, Kafkasları, kısacası bütün bir Islâm coğrafyasını acılarıyla, mutlarıyla 
görme imkanı sözkonusu.. Bu yüzden bir"destan"şairi... Ama hamaset değil 
tarih bilinci esas olan ve epik söyleşin lirizmle kaynaşmasının getirdiği çok 
özel bir yapı içerisinde...

Bütün bu özellikler Sezai Karakoç'la kurulan çağdaş İslami şiirin belirleyici 
yönleri... Bu yüzden bu şiir de bu tür şiirleri yazan şairler de-tabi Erdem Baya- 
zıt da-hep yanlış anlaşıldı. Çünkü genel kabul İslami şiirden ezan, namaz, oruç 
gibi dini motiflerin işlenmesi, milli şiirden Anadoluculuk anlaşılmaktaydı. İn
sani bir dünya özleminin patenti ise Marksist şaire verilmişti. Erdem Bayazıt 
ve arkadaşları öncelikle bu önyargıyı yıktılar. Bayazıt'm çağdaşı ve yol arkada
şı olan M. Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören tabi önlerinde hep 
bir usta olarak var olan Sezai Karakoç, ortak duyarlıkların dışında tamamen 
kendilerine özgü olarak kurdukları şiir yapılarıyla yeni bir akımın başlatıcıları 
oldular. Türk şiiri bu açılımla çok önemli bir zenginli k kazandı. Bugün geriye 
dönüp bakıldığında bu damarın hâlâ bütün canlılığıyla diri bir damar olduğu 
görülecektir.

Bir düş kurdu bu sairlerin hepsi. ..insanı boğan, tüketen bir çağa karşı yükselt
tikleri sesleriyle yeni bir dünyanın umut kapılarını açtılar insanlığın önüne... 
Yeni bir nesil düşlediler"çelik dişliler arasında direnen insanlığa" bîr umut ola-
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rak..Önlerine "hep duvarlar çıktı" Aşka, inanca, toprağa ve insana veda deni
len bir çağda "Altında durarak gökten boşananın/Sonra yükselterek seslerini 
konuştular." Dediler ki: "Sen dur burada ey İnsan/Duy içinde tutuşan ormanı/ 
Ve yakıştırmasını bil üstüne ey ademoğlu/Usta bir makasla biçilen toprağı"... 
Bu bir çağrıydı insanlığa... Duyan duydu, gören gördü."Sonsuz devirleri aşa
rak savaşçılar geldiler/ve akşamın ipini kestiler.."

Ve böyle bir zamanda "Yedi Güzel Adam"dan biri daha ayrıldı aramızdan. Er
dem Bayazıt, kendinden önce gidenler için yazdığı "Önden Gidenler" şiirinde 
şöyle diyordu." Onlar gittiler/Giderken bir muştu gibiydiler..." Yakın dostu 
Nazif Gürdoğan, onunla ilgili bir yazısında "Şiir erdemdir, erdem şiirdedir" de
mekteydi. Bu, Erdem Bayazıt'ı ve şiirini çok iyi özetleyen bir tesbit... Şair, er
demli kişidir, şiir ise erdemli olmayı sağlar. Erdem Bayazıt, işte adı gibi erdemli 
olan bir şair olarak bize şiirin erdemini öğretti ve anlattı. Şair ölse de mısraları 
diri kalır. Eminim zaman geçtikçe Erdem Bayazıt şiirinin nasıl bir gümrah ır
mak olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü bu şiir bugünden geçmişe uzanan, 
oradan aldığı değerleri bugünden yarına-taşıyan bir şiirdir.

Erdem Bayazıt'm şiirin değer muhtevası sadece kendinden ibaret değildir 
elbette..Bu şiir ses zenginliği, imaj dünyası itibariyle de önemli bir şiir. Bu ba
kımdan onun şiirindeki değerler muhtevası Erdem Bayazıt şiirini değerlendi
rirken bizi bir yanılgıya düşürmemelLBu, bir tebliğ değil telkin şiiri..Seçilen 
kelimeler, bu kelimelerin müzikalitesi, kullanılan imajlar, hiçbir estetik kayba 
yol açmadan bu şiirin dünyasını oluşturuyor. Yani bu şiirin fikir dünyasında
ki zenginlik, estetiği zayıflatmamış tam aksine her ikisi mükemmel bir uyum 
meydana getirmiştir. Bu bakımdan Erdem Bayazıt şiirini okuyanlar, sadece 
bir değerler dünyasıyla karşılaşmazlar, aynı zamanda bu değerlerin estetik 
bir tarzda ifade edildiğini de görürler. Onu değerler dünyamızın samimi bir 
savunucusu ve savaşçısı, şiirimizin yerli düşünce öncülerinden biri olarak 
selamlıyor, rahmet diliyorum. O, "Ölüm Risalesi"nin bir yerinde "Gürül gürül 
bir ırmaktır ölüm"demişti. Onun şiiri de, hayatı da, mücadelesi de öyle... Bir 
ırmak coşkusunda, suyun saflığında hep akacak olan bir ırmak... Üzülsek de 
biliyor ve inanıyoruz ki "Sevgililer ölür/Bir hicret olur ölüm/Bir sıla..."Vuslat 
nasılsa olacaktır.
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Erdem Bayazıt'm Unutulmayan 
İthaf Şiirleri*

Me h m e t  Nuri Yardım

Türk edebiyatında şairler, bazı şiirlerini genellikle sevdiklerine ithaf ederler. 
Bu güzel gelenek geçmişte de vardı, bugün de devam ediyor. Burada şiirleri 
üzerinde duracağımız günümüzün değerli şairi Erdem Bayazıt'm da bir hayli 
ithaf şiiri bulunmaktadır.

Erdem, Bayazıt'm İz Yayıncılık'tan çıkan ve "Sebeb ey", "Risaleler", "Gelecek 
Zaman Risalesindeki metinleri de içine alan "Şiirler" kitabının ikinci baskı
sı geçen yıl yapıldı. Kitap 208 sayfa. Edebiyatseverlere kazandırılan eserde 
Bayazıt'm birbirinden güzel şiirleri var. Ama biz sadece dostlarına, yakınla
rına, sevdiklerine ithaf ettiği şiirleri ele alacağız bu yazımızda. İthaf elbette 
sadece kişilere olmaz. Kavramlara, mekânlara, zamana, şehirlere ve ülkelere 
de şiirler ithaf edilebilir. Nitekim Erdem Bayazıt'm bazı şiirleri şehir ve ülkelere 
adanmış. "Bosna'ya Yazıt'', "Çeçenistan" ve "Afganistan 1400" bu tür ithaflara 
üç anlamlı örnek."Savaş Risalesi''de"1400'ncü yıla armağan"edilmiş derinliği 
olan bir özge şiir.

Şairimizin ilk ithafı çok sevdiği okuyucusunadır ve minik bir şiir tarzındadır, 
şöyle ki:

Okuyucuma!
Şiir diye
Bir ömür tüketerek yazdıklarım 
İki saatte okunuyor 
Bundan ucuz ne olabilir?
Havadan başka?

Erdem Bayazıt bir sanat ve düşünce adamı. Ama ondan da önce bir dava ve 
fikir insanı. Bir ideali, bir mefkuresi var. Yürüdüğü yolda önceki kılavuzlara 
büyük saygısı ve sevgisi var. Nitekim özel şiirlerinden bazılarını onlara ithaf

* www.sanatalemi.net, 18 Şubat 2008.
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ediyor. İşte "Nuri Pakdil'e" ithaf ettiği "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin ilk mıs
raları:

Beton duvarlar içinde bir çiçek açtı 
Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında 
Direnen insanlığın
Saçlarınız ıstırap denizinde bir tutam başak 
Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana 
O inanmışlar çağının.

Şiir, rüyası görülen güzel bir dünyanın işaretleriyle dolu."Karanlığın ormanı"nda 
"iman güneşi"nin ışığı âdeta gözlerini kamaştırır. Şöyle devam eder şiir:

Gün doğar rüzgâr eser bulut dolanır 
Rahmet şarkısı söyler yağmurlar 
Alnınız en soylu isyandır demir külçelere 
Gürültü susar ses donar sevgili tohumu patlar 
Sessiz bir bombadır konuşur derinlerde.

İlerleyen mısralarda rüzgârın esişi ve kutsal ağaçların yeşerdiği "sabır yüklü 
toprağımız" dillendiriliyor. 1966'da Güzlek'te yazılan şiir şu mısralarla sona 
eriyor:

Su coşar deniz kabarır canlanır ölü şehirler 
Yemyeşil bir rüzgâr eser yıldızlar arasından.
Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü 
Çatlayacak yalanın çelik kabuğu 
Sizin bahçenizde büyüyecek 
Aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu.

Erdem Bayazıt "yedi güzel adam"dan biri, iyi sanatkârlar birlikte yolculuk ettik
leri diğer sanatçı dostlarını da unutmazlar."M. Akif İnan'a"ithafedilen"Ölünün 
Kıyıları", Erdem Bayazıt'm kadim ve merhum dostuna armağanıdır. Ankara 
Türkocağı'nda 1968'de kayda geçen bu şiir, bizi alıp farklı iklimlere taşıyor, 
okuyalım:

Gök boşanarak üstümüze 
Bizi ıslak saçlarından geçirir karanlığın 
Gece siyah bir at olur da uçar 
Uykumuzun soluyan denizine.

Babalar ölümü dengede tutar 
Seçerek en sağlam vakti arabasına.
Şimdi o araba uçuyorsa 
Birasya çölünü kanat yaparak 
Ey üstümüze gelen
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Ey çocukların gözlerinden dökülen 
Ölümü konuşan damla damla 
Ey beklediğimiz her an 
Ey bize son sözü muştulayana 
Bizi bulan şahdamarımızda 
Ey sürücüleri babalarımız olan.
Bir an dudaklarıyla 
Değen alnımıza masmavi 
Bir güvercin kanadı gibi 
Ey annelerin sesi 
İçimizde savrula savruia 
Yağan bir bahar yağmuru gibi 
Çağırırdı oğullarını yola.

Ve Erdem Bayazıt'm en güzel şiirlerinden "Sebeb Ey" şiiri büyük bir gönül in
sanına, kutlu yüreğin sahibi "Fethi Gemuhluoğlu'nun aziz anısına" yazılmış. 
1966 yılında Ankara'da edebiyatımıza kazandırılan bu şiirin ilk mısralarıyla 
yetinelim şimdilik:

Ürpertir tabiat üfleyince rüzgârı derin gök soluğu 
Ulu ses dokununca çarka 
Düşer ölümün gölgesi eşyaya.

Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden

Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden 
Yakalan ölümsüzlüğün sonsuz ipini 
Sonra ses olur
Zamanın idrak incisi ses döner döner döner de 
Yönelir sebebe 
Sebeb ey.

Edebiyatın zorlu, kahırlı ve çileli yolunda yürüyenler bazen yüksek idealler uğ
runa yakınlarını ihmal ederler. Bu bir kasıt değil meşguliyet fazlası, daha doğ
rusu yüklenilen ağır yükün sorumluluk hissi... Aile fertleri de, yakın akraba ve 
dostlar da bu mecburi unutuluşun tozları arasına karışır gider. Ama bir vefa 
adamı olan kadirbilir insan Erdem Bayazıt, ünlü olmasa da temiz yüreklerini 
bildiği bütün ruh ikizlerini her zaman sever ve anar. Zira onlar inançlı kalp
leriyle özbe öz kardeşleridir. "Sait Mutlu, Sabri Arslan, Mehmet Emin Balyan, 
Ahmet Yücel'in aziz hatıralarına" ithaf ettiği "Önden Gidenler için" şiiri (1968) 
de böyle bir kadirbilirliğin taçlandırılmış göstergesidir:

Onlar gittiler
Yalnız bir yemin kaldı aramızda 
Ben şimdi bu yanda
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Kasılmış çıplak bir kurşun gibiyim 
Namluda.
Onlar gittiler
Topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında 
Ben şimdi bu yanda 
Geril bir an gibiyim 
Doğumla ölüm arasına.
Onlar gittiler
Gelen zamandan bir haber gibiydiler.
Ben şimdi bu yanda 
içilmiş bir and için bekleyenim 
Kurulmuş saat gibi.
Onlar gittiler
Giderken bir muştu gibiydiler.

Erdem Bayazıt'm şiirlerinde "ölüm" temaı çok yaygın ve baskın. İnsanoğlunun 
bu kaçınılmaz sonuna hiçbir zaman ürküntüyle, dehşetle bakmıyor edibimiz. 
Aksine mütevekkil, kaderci bir edası var. Ölümün inanmış bir insan için nasıl 
bir değer taşıdığının farkındadır. "Aziz kardeşim Yusuf Erzincanî (Ergün)'nin 
anısına" diye ithaf ettiği "Ölüm Risalesi" şu mısralarla selâmlar okuyucuyu:

Damla damla oluşuyor hayat Ölüm kımıl kımıl

Duymak kolay

Anlatmak değil

Her an

Farkındayım

Az öz öldüğümün 
Bilincindeyim doğan ayın 
Eriyen karın akan suyun 
Ve usul usul tükenen zamanın 

"Ölüm"ü sadece bir "kimlik belgesi" olarak kabul eden şairimiz, "hayaf'ın "ölü
me muhtaç" olduğunu ifade eder şiirin devam eden bölümlerinde. Bu geniş 
boyutlu olayın mahiyetini üç mısrada ifşa eder ve kesin hakikati bize şöyle 
fısıldar:

Ölüm muhakkak
Ve ölüm mutlak
Tek kapısıdır ölümsüzlüğün.

Erdem Bayazıt'm şiirinde "ezel" ve "ebed" duyguları kendini gösterir. Sürekli
lik hissi ise ise kendisini hemen eleverir. Yahya Kemal'in "kökü mazide olan 
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âti" olarak tanımladığı bir insanlık serüvenidir yaşadığı. Kavramlar, düşünce
ler bizi asırlar ötesine alır götürür. Ecdadımızın yaşadığı hicranlı hikâyelere 
dalarız, kıtalarda geçmiş maceralarımızı hasretle anarız. Ama bu inanılmaz 
serüven, yeni kelimelere yüklenir şiirlerde. Okuyucuyu yormayan ve zorlama
yan bir dildir bu. Biraz destan, biraz efsane, bir parça da İlahî... Maddi dilden 
ziyade bir gönül dili: Yalın, berrak ve su gibi seyyal... Şarkılarımız kadar saran, 
türkülerimiz kadar yakan bir üslûp. Erdem Bayazıt'm bu kadar çok sevilme
sinde sanırım en önemli sır, onun bu ölümsüzlük şifresini çözmüş olmasıdır. 
Cumhuriyet devri Türk şiirinde bunalımları anlatan şairler pek çok. Hafakan
larda yüzen, buhranlarda debelenen sanatçıların arasında Erdem Bayazıt bir 
ruh aydınlığı ile seslenir okuyucusuna ve içten gelen bir davranışla selâm verir. 
Bu yüzden dili bize yakın, üslûbu da âşinâdır.

"Allah elçilerinden sonra en büyük insana" ithaf ettiği "Sevmek" 1969'da 
Ankara'da ak kâğıda geçmiştir ve sadece üç mısradan ibarettir:

Bir orman gibi büyür içimde sevmek 
İçimde insan bir mahşer gibi kabarırken 
Ey her suça ortak çıkan kalbim.

Hepimiz, kalem erbabı olan herkes, sevdikleri insanlara yazdıklarını ithaf 
ederler. En büyük armağanları bir şiir, bir yazı veya bir eserdir. "Sevgililer 
sevgilisi"ne Erdem Beyin ithaf ettiği şiir "O". Ve "Evrenin efendisine" diye adan
mıştır. Yıl 1969, yer Ankara...

Dünyanın ağırlığına eklesekyıldızları ayı güneşi 
Gene de ağır basarsın ey kalbim ey kalbimin güneşi

Erdem Bayazıt'm mutlaka, rahle-i tedrisinden geçtiği zatlara, sevdiği dostla
ra, gönül bağladığı insanlara adadığı güzel şiirleri vardır bugün de. Gün gelir, 
belki onları da okuruz. Birde başka şairlerimizin Erdem Bayazıt'a ithaf ettikleri 
şiirler var bilindiği gibi. Aslında bu da ayrı bir çalışma konusu. Zaten Erdem 
Bayazıt gibi iyi ve büyük şairler hakkında yapılacak çalışmaların haddi hesabı 
yok. El verir ki, bu konulara ilgi duyan, sahip çıkan ve himmet gösteren ede
biyat adamları olsun.

Erdem Bayazıt, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında millî ve yerli duruşun 
gerçek temsilcilerindendir. Mahalliden ziyade yerli, daha doğrusu hem millî 
hem de evrensel... Yeryüzüne yayılan, farklı kıtalarda yaşayan bütün insanları 
kucaklayan büyük bir savaşçı kalbin güçlü atışlarıdır yüreğinden gelen ses... 
Bir ışık insan, bir önder, bir iman adamıdır. Gençlere örnek olan bir kılavuz, fa
ziletin, erdemin, asaletin ve derinliğin numunesi sahici bir sanatkâr ve köküne 
bağlı gerçek bir münevverdir.

Erdem Bayazıt'la ilgili olarak 12 Ocak 2008 tarihinde Millî Gazete'de bir haber 
yer almıştı. Orada rahatsızlığını da anlatan şairimiz, "Sağlığım iyi olursa bir de 
Üsküdar Risalesi yazmak istiyorum. Bizim itikadımıza göre Kudüs, Üsküdar'dan
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başlar. Osmanlı döneminde seferler Avrupa'ya bile olsa Üsküdar'dan başlar. 
Kudüs'e giden yollar mutlaka Üsküdar'dan geçer. Bunları işleyebilirsek orada 
yaşayan halkı, tekkeleri, ezanları anlatabilirsek işte o zaman Üsküdar risalesi 
olacak." diyordu. Erdem Bey, inşallah fırsat ve imkân bulur ve düşlediği bu şiir
leri yazar. Kimbilir ne güzel ithaf şiirleri okuyacağız o metinlerde. Sanırım en 
görkemli şiir de Üsküdar'a adanmış olacak. Zaten Üsküdar şanslı bir semt ve 
Üsküdarlılar talihli insanlar değil mi? Işıkları da dost, insanları da... Mübarek, 
aydınlık ve hoş bir belde... Ecdadın deyişiyle orası "Kabe toprağı"...

Ben de bu yazıyı metindeki bütün şiirlerin sahibi, aynı zamanda gönüllerin 
de fatihi olan muhterem Erdem Bayazıt ağabeyime ithaf ediyorum. Hepimiz 
sağlığın için duacıyız. Dualarla, sağlıcakla kal ey vefalı adam, ey aziz insan!
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Yeni Bir Çağa Çağıran Şair*

Vahap Ak b a ş

Erdem Bayazıt, bütün büyük şairler gibi misyon sahibidir. Şiirleriyle insanlığı 
yeni bir çağa çıkarmayı görev edinmiştir. Toplumu değiştirmenin, dönüştür
menin herkesten önce şairlerin güçlü sesiyle mümkün olabileceğinin bilin
cindedir. "Büyüyen elimin üstüne koy elini /  Sana bir yürek vuruşu gibi belirli/ 
Gelen zamanı haber veriyorum” mısraları bu bilincin sesidir. Çağını didikleyen 
şair, ondaki insan onuruna yakışmayan halleri en iyi şekilde görür ve gelen 
kutlu zamanların resmini yüreğine çizer. Onu bize haber verir. Bir şair olarak, 
tabiatı ya da ölümü temsil eden toprakla beraber dünyanın bütün kirlerini, 
kirlenmişliklerini temizlemeyi düşünür:

/Ey bütün kirler paslar cerahatlar 
Tükettiklerimiz bozup bıraktıklarımız eskittiklerimiz 
Saptırdıklarımız çarpıttıklarımız inkâr ettiklerimiz 
içimizde kokuttuklarımız dışarıya attıklarımız 
Biz temizleriz bütün kirleri, kirlenmişlikleri 
Bazan toprak bazan ben birlikte bazan ikimiz/ 

insanlığı bozulmuş, yozlaşmış bir çağdan yeni, güzel bir çağa çıkarmak, ancak 
büyük şairlerin görebileceği bir rüyadır. Ve yine ancak has şairler böyle bir 
rüyayı gerçeğe dönüştürme girişiminde bulunma cesaretini gösterebilir.

Bayazıt'm dostu Âkif inan, bir şiirinde büyük rüyalar görmekle geçen bir öm
rün ölümü önemsiz kıldığına işaret ediyor: "Büyük rüyalarla geçmişse ömür/ 
Hiç yanmam ölümün her çeşidine". Bayazıt da Edebiyat dergisi etrafında bir ha
reket oluşturan diğer şair ve yazarlar gibi sanatı medeniyet bağlamında ele 
alıyor. Sanatı bir medeniyeti diriltme mücadelesinin ayaklarından biri olarak 
görüyor. Bu mücadele şüphesiz İslam adına ve Müslüman kimliğiyle veril
mektedir. "Sürüp Gelen Çağlardan" şiiri bu görüşü ifade eder:

Dünyanın kalbini dinle geliyor adım adım 
Dallar meyveye dursun toprak tohuma dursun

* Ay Vakti, Nisan 2008, S. 91, s. 4-6.
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*357

insan barışa dursun selâma dursun zaman
Sabır savaş zafer. Adım: MÜSLÜMAN.

Büyük ülküler için yola çıkan şairin duruşunun gevşek, sesinin yumuşak ol
ması beklenemez. Erdem Bayazıt, tabii olarak misyonuna uygun bir duruş 
sergiliyor. Şiirlerindeki savaşçı dik duruş, nidalı gür ses bundandır. Çağından 
hoşnut olmayan, daha güzel çağları haber veren bir şairdir o. Ve kaçınılmaz 
olarak çağıyla hesaplaşmaktadır. "İsyan şiirleri bilirim sonra" demesi bundan
dır. Bunun için "Kelimeler tank gibi geçer adamın yüreğinden". Bunun için "harf
ler harp düzeni almıştır mısralarda.". Kalbinin başkaldırması, kanatlanması, "aş
kın son saltanatını yaşamak için"dir, “ruhun serüvenine bir kale olmak için"d'\r.

Bayazıt'm şiiri, çokça vurgulandığı gibi, yerelden evrensele açılan bir şiirdir. 
O, bir ayağı Anadolu'da, bir ayağı bütün yeryüzüne açılmış bir pergel gibi
dir. Beslendiği, içinde neşv ü nema bulduğu Anadolu'dan, bütün yeryüzüne 
seslenir. O yeryüzü ki bize mescit kılınmıştır, hepimizindir. O yeryüzü ki onda 
yaşayanların dertleriyle dertlenmemiz, insanlığımızın icaplarındandır. Tabu- 
laştırılmış aklın ve maddenin yaşanmaz hale getirdiği yeryüzünde yeniden 
dirilmenin işaretlerini vermek... Bunu yapıyor Erdem Bayazıt şiiriyle. "Kandan 
kinden öfkeden, üstümüze bir sağanak boşanmış gibi, sürekli lekelendiğimiz, çö
zülmeye terk edildiğimiz bir bataktan çıkar gibi" yeniden dirilmenin haberini 
veriyor, bunun bilincini ekmeye çalışıyor yüreklere.

Çağa dayatılan uygarlık aklın ve maddenin egemenliği altındadır. Bu uygar
lıkta ruh öksüzdür. Tabiat dışlanmıştır. Bir yeniçağ özlemi duyan şair de tabi
atıyla bu uygarlığın en büyük göstergesi olan şehirlere ve "intihara hazır bir 
akrep" durumundaki akla muhalif durmaktadır. Aşkını ve insanlığını yitirmiş, 
toprağa ve insana / insanlığa veda etmiş zamane insanının ıstırabını duyum
samakta, duyumsatmaktadır. Kâh çağın çıkmazlarını sergilemekte, kâh yitiril
miş güzellikleri hatırlatmaktadır. Bizi korku ile ümit arasında gezdirmekte ama 
daima önümüze, gelecek zamanlara bir ışık tutmayı ihmal etmemektedir.

Bayazıt'm, kanaatime göre, en çok üzerinde durduğu kavramlardan biri şe
hirdir. Özellikle Sebebey'de şehre muhalefet, ondan kaçış yoğun bir şekilde 
kendini hissettirmektedir. Ancak dikkat edilirse, gerçekte bu muhalefetin, şe
hirde kendini gösteren yoz uygarlığa olduğu görülür. Beton duvarların, çelik 
dişlilerin, demir külçelerin, kirli dumanların, göğü kapatan çatıların, buz yüzlü 
heykellerin, madeni böğürmelerin, "dengemizi bozan intihar vitrini bulvarla
rın hâkim olduğu şehirler... "İnsanlığımızı eskittiğimiz"şehirler... Bunlar ölü 
şehirlerdir ve altımızdan kaymaktadır. Bir yabancı gibi gezilmektedir. Mabet
leri bir bir tükenmektedir bu şehirlerin. "Güneş Savaşçıları" sonsuz devirleri 
aşarak gelecek ve "şehrin sivrilmiş tırnaklarına" dayanarak akşamın ipini ke
seceklerdir.

Kollarını derin balkonlara dayamış bilinçleri ustura savaşçılar
12?
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Taradılar gözleriyle ağır ağır şehrin saçlarını 
Ayıkladılar bir bir bitlerini
Fosfor ellerini uzatarak balkonun uçsuz uzantısından 
Yanan şehri tuttular.

Görülüyor ki şair, gerçekte, şehre karşı değildir. O başka bir uygarlığı barındı
ran şehirleri özlemektedir. Bu şehirleri ancak güneş çağ öncüleri kuracaktır:

Güneş çağ öncüleri yolları tuttu dua erleri tuttu 
Yüzleri Mekke ülkesi gözleri Medine çeşmesi 
Elleri altın çağ mimarı.

Erdem Bayazıt, insanın, aşkın, doğanın, ölümün ve dirilişin şairidir. Şehir, bun
ların kaybolduğu yerdir. "Makineler" orada "bir elin beş parmağını çarmıha ge
riyorlar." Şehri, kara, hantal, ruhsuz haliyle ortaya koymak, yitirilmiş güzellik
lerin hatırlanması ve yeni bir çağın düşlenmesi için gereklidir. Şair, bir bakıma 
yitirilmiş güzellikleri bulma amacındadır.

Dünyanın en uzun hüznü yağıyor 
Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne

Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimiz 
0  insan ve tabiat çağını 

İnsan ve tabiat çağının ardına düşülürse nerelere varılır? Acının, hüznün, 
sevincin, inancın, insanın "bir mahşer gibi kabardığı" yüreklerin harman ye
rine... Bu arayıştır ki Bayazıt'm bir yüzü gece olan şiirlerinin diğer yüzünü 
şenlikli bir aydınlığa dönüştürür. Mertliğe, umuda, muştuya dönüştürür. Bir 
tarafında şehirler, "mekanik bir çizgide tükenen insanlar varsa, beri tarafında 
da bütün zenginliğiyle tabiat vardır. Bu insan manzaraları ve bin bir çeşitliliği 
içindeki tabiattır ki Bayazıt'm mısralarına insan ve tabiatın karakteri olan can
lılığı kazandırır. Çiçek, başak, ağaç, ceylan, böcek, karınca, ay, güneş, bulut, 
rüzgâr, yağmur, dağ, nehir, göl, okyanus, sümbül, nergis, güvercin, hatta bit 
ve ahır... Yüzlerce varlık onun şiirinde bazen yakıcı, bazen ruh okşayıcı, umut 
aşılayıcı imgelere dönüşür. Şu mısralar ne kadar tabii, ne kadar eski gibi ve 
ne kadar yenidir: "Hani bir gün bir çobana rastlamıştık / Kavalıyla bir sümbülü 
emziriyordu/Adı Ferhat mıydı neydi".

Modern çağın en büyük handikaplarından biri tabiata bir metres muamelesi 
yapması, onu tüketip yok etmesidir. Bu bağlamda Bayazıt da modern hayata 
ve bu hayatın yaşandığı metropollere ciddi eleştiriler getirdiğini ifade ettik. 
Metropollerden kaçanın sığınacağı doğal kucak tabiattır. Ayrıca dirilişin en 
canlı en somut örneklerini de tabiatta gözlemlemek mümkündür. Tabiatın 
Bayazıt'm şiirlerinde bu derce yoğunluklu yer almasının bir sebebi de budur. 
Aşk Risalesi'nin ilk mısralarına bakalım:
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Dirilmek yeniden
Yerin uyanması gibi kımıldaması gibi toprağın 
Bulutları yarması gibi gün ışığının 
Yağmurun ansızın boşanması 
Binlerce kuşun bir anda parlaması havalanması.
Erimesi gibi karların ve buzulların 
Patlaması gibi dal uçlarında tomurcukların 

Erdem Bayazıt'm bizi bir yeni çağa çıkarmaya çalıştığını, şiirlerinin böyle bir 
çağrıyı içerdiğini ifade ettik. O, bunu yaparken aynı zamanda ötelere ölüm
süz bir ses taşımak çabasındadır. "Güvercinler"şiirinde güvercinlerin varlığını 
sorgular,"niye varlar"diye sorar. "Bir anıyı yaşatmak için mi/Ölümsüz bir ses mi 
taşımak için ötelere" Erdem Bayazıt, şüphesiz bir nesle hem anılar yaşatmış, 
hem bu anılardan hareketle altın çağlara erişmenin işaretlerini vermiş, hem 
de ötelere ölümsüz bir ses taşımıştır. O, "önden gidenlere şiirler yazmıştı. Şüp
he yok ki kendisi de bir öncüdür. Sesi yeniçağda da yankılanacak.
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İpek Yolunda Karartma Akşamları1

Zümrüt Sönmez

"Sürecek savaşımız 
Afgan dağlarında rüzgarlar 
Ezanlarla beraber dolaştıkça 
Kırları bayırları..."

(Erdem Bayazıt'm "Afganistan-1400"adlışiirinder

Yıl 1981, mevsimlerden yaz. Tarihin aydınlattığı uzun bir yolda, Ankara'da’ 
Tebriz'e, Tahran'a, sonra gözü yaşlı göç şehri Peşaver'e ve Afganistan'a sey 
halindedir Erdem Bayazıt. Gözleri görülmeyen ayrıntıda, kalemi elindec 
Onun bu kutsal seyrinde bir araya gelen topraklar, geçmişte olduğu kac; 
o gün de birliktedir, tuhaf bir ortaklığı yaşamaktadırlar. Türkiye askeri bn 
"darbe"yi, İran "devrimi, Afganistan "savaş"ı simgeler ve İpek Yolu üçünınl 
de sırlarını vakur bir edayla taşıyan yoldur. Üçünün de birbirine çok yakın li
manlarda yaşadığı tarihi tecrübelerin, çağlar boyu yitirdiklerinin ve birikt 
diklerinin tanığıdır.

"İpek Yolundan Afganistan'a" adlı kitabı, Erdem Bayazıt'm uzun ve zor 
Afganistan yolculuğu esnasında tuttuğu notlardır. Gezi esnasında ihmal ec 
meden, özenle yazılmış satırları okurken şu soruyu sordum: Gezi notları ya; 
mak bir yazarlık refleksi midir yoksa tarihe şerh düşme kaygısı mı? Yazar göre 
mi addetmiştir bunu yoksa doğal bir gereksinme midir? Bayazıt'm satırlar' 
okurken her ikisinin de aynı anda vuku bulduğunu, hissedildiğini anlamakz: 
değil. Kitap, coşkusu kaleminden taşan içten bir yazarın kelamı olduğu kac:- 
ülkelerin tarihlerinin kesiştiği coğrafyaya ayak bastığının farkında olan bir c: 
rev adamının zamanı yorumlayışıdır. Bayazıt yedi kişilik ekip ve iki araba 
planlı ve donanımlı olarak çıktıkları yolculuğun amaçlarını notlarının başın;: 
şöyle ifade eder: "Seyahatimizin ilk amacı Iran ve Pakistan'daki Afgan muhc: 
ve mücahitlerine ulaşarak onların sesini dünya kamuoyuna aksettirmek... ikir 
amaç, İslam devriminden sonraki İran'ı bütün gerçeği ile tanımak ve tanıtmak 
Üçüncü amaç ise, İstanbul'dan Yeni Delhi'ye kadar kadim ipek Yolu'nun tar * 
eserlerini ve turistik mevkilerini filme ve yazıya raptetmek!..."

* Kuşluk Vakti Aylık Edebiyat Seçkisi (Manisa), S. 5, Eylül 2008.
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Onlar sekizincileri "çöl"olan bir grup seyyahtır. Bazen incelip bazen kabalaşan, 
akıp giden kilometreler gibi huyu suyu iklime göre değişen çölü katıp yanla
rına, yani nazlı bir arkadaşın eşliğinde onun gönlünü yapmaya çalışarak yol 
alırlar. Yollar dilsizdir. Adım başı birini bulup selam vermek yol tarifiyle birlikte 
duasını almak gerekir. Bunaltıcı sıcakta, her an tetikte, yüreği ağzında şehir
lerin karartma akşamlarında, İpek yolunun mim duraklarını tek tek gezerler. 
Çölde serap görür gerçeği yadırgarlar kimi zaman; serap çölün cefasından 
daha gerçektir. Erdem Bayazıt'a göre çölde gün gibi aşikâr olan sonsuzluk 
duygusudur. "Sonsuzluk duygusunu bir deniz, bir okyanus mu, yoksa bir çöl mü 
daha çok verir insana? Ben reyimi Çöl'den yana kullanıyorum." der bu yüzden.

En çok insanlarının yüıünden okunur şehirler
Yolculuklarının ilk durağıdır İran. Bayazıt burada devrim sonrası İran hakkın
da bol bol malumat toplar, bildikleriyle karşılaştırmalar yapar. Önce Tebriz'de 
dinlenir sonra Tahran'da 3 gece geçirirler. Ve Kum'u, İsfahan'ı, Kirman'ı ziyaret 
ederek tutarlar Afganistan yolunu. İran'dan Afganistan'a yol uzun. Aradaki 
durak Pakistan ve çöl, çöl, çöl...

Pakistan'a gidene kadar uzun bir yolculuk geçirir, pek çok konaklama yerinde, 
misafirhanede, handa, bozuk yolların kenarına kurulmuş küçük dükkanlar
da, yemek, çay ve uyku için dururlar. Bayazıt burada tanıştığı kişileri detaylıca 
anlatır. Peşaver'de tanıştığı 18 yaşındaki muhacir genç için "Yurdunu yuvası
nı kaybetmiş olmanın, vatanı işgal edilmiş olmanın tüm çilesini Abdulgaffar'ın 
gencecik yüzünde biranda okumak mümkündü." der. Abdulgaffar derisi Peşa- 
ver güneşi yanığı gencecik bir delikanlı. Onun ince, kavruk yüzünde acının 
usulca sevince dönüşünü görür, bir yurdun talihinin dönüşünü görür gibi.

Gezdiği tüm şehirleri insanlarının yüzünden okur. Şairane bir okuyuştur bu. 
Çünkü bir insanda cisimleşen büyüdüğü şehrin tarihidir, insan, rengini, dilini, 
tadını ve kokusunu ait olduğu şehirden alır.Tıpkı Abdulgaffar'da olduğu gibi 
gözlerindeki ışıltı, davranışlarındaki olgunluk savaşla tanışıklığını ele verir. 
Peşaver'i çevreleyen muhacir kamplarını gezerken, ülkenin ileri gelenleriyle 
siyaset konuşurken, cephede mücahitlerle dertleşirken, bir yurdun tarihini 
kişilerin suretinden okumaya çalışır. Bu eğilimi onu daha hassas, daha kederli 
kılar ister istemez ."Muhacir kamplarını gezerken bana en çok dokunan görü
nümlerden biri her kampın bitişiğindeki mezarlıklar oluyor. Mezarlarında yatan
lar sanki bu kamplarda yaşayanlardan daha fazla. Hele çocuk mezarları, kadın 
mezarları! Rabbim ne kadar çok minnacık mezar var! Ve ne kadar renkli bezlerle, 
sırma tellerle süslenmiş ve toprağı daha kurumamış kadın mezarları!.. Ah do
ğum yaparken ölen tazecik anneler, ah dünyayı tanımadan göçen miniminnacık 
yavrular!" Bir merkez hastanesini gezerken aynı şairane kederle şunları söyler: 
"Bu mazlum bu çilekeş, bu kahraman insanların asaleti karşısında biranda içimi 
öyle bir mahcubiyet duygusu kaplıyor ki, değil onları sorularımla rahatsız etmek,
131



Erdem Bayazıt Kitabı

onların karşısında ayakta duruyor olmak bile bana bir saygısızlık gibi geliyor." B. 
satırlar Bayazıt'm duygusal yoğunluğunu tam manasıyla ifade eder.

Peşaver'den muhacir şehir Afganistan'a, "cephe"ye gitmek için yola çıkarla' 
Kalabalık mücahit bölüğüyle önce uzun bir otobüs yolculuğu, ardından ds 
günler sürecek zorlu bir yürüyüş beklemektedir onları. Afganistan'a gidiş ve 
dönüş yürüyerek, bazen de katır sırtında geçer. Erdem Bayazıt uzun uzır 
anlatır bu yürüyüşü. Azad bölgelerde başları önlerinde yorgun ve tedirgi' 
Afgan muhacirleri görür, göz yaşlarına hakim olamaz. Dağlar, tepeler, vadile- 
ırmaklar, kızıl-boz toprak yollar aşarlar. Bir savaşa sınır olan şehirlerde düşün
celer, hisler de sınırlarda dolaşır, büyük bir imtihanla sınanır. Yüksek dağlarır 
dik yamaçlarında, fantastik bir yol öyküsünün kahramanı olurlar.

Bayazıt diğer kahramanların Erdem Ağabeysidir. Vardığı şehirlerin cümle 
kapısında çocukların selamıyla karşılanır. Evlerin önündeki hasır peykeler
de dinlenir, damların üzerine battaniye serip uyur. Her tarafta bombalanrr: 
köyler, son bulmuş kısa hayatlar, soran bakışlar ve bir de toprağı zehirleye* 
mayınlar vardır. Silahla büyüyen erlerin tüm yoksunluklara rağmen var güçle
riyle verdikleri bağımsızlık mücadelesi öylesine yer eder ki yüreğinde "Sava: 
Risalesine Zeyide mısralarına yansır:

"Hiçbir okyanus olamaz/ Bir mücahidin/ Yüzündeki çizgilerder
Daha derin."

Erdem Bayazıt bu kitabıyla sadece yol hatıralarına değil, yaşamına, zevkle
rine, kederlerine, kavgalarına, heyecanına dahası yolculuğuna ortak ede 
okuyucusunu. Çoğu zaman kadim bir dostla dertleşir gibi yazar, bazen ta- 
aksine ders verir gibi. Bugün ne yazık ki kitabın baskısı yok. Kütüphanece 
bulduğum 395 sayfalık nüshayı okuyup bitirdiğimde ise onların iki aylık yo- 
culuğu henüz bitmemişti. Kitabın neden yarım olduğu, ikinci cildinin yazıi: 
yazılmadığı bilinmez ama yine de"Erdem Ağabeyi"yakından tanımanın en 
yoludur;"İpek Yolundan Afganistan'a"yola çıkmak.



"Erdem Bayazıt'a Saygı"

-Panel-*

Yöneten: Yard. Doç. Dr. Radvası Canım

* "Yaşayan Yazarlara Saygı" toplantıları kapsamında Erdem Bayazıt'm vefatından 
önce 2 Haziran 2008 tarihinde Erzurum'da MEB Hizmetçi Eğitim Enstitüsü Konfe
rans Salonu'nda TYB Erzurum Şubesi'nce düzenlenen bu panele konuşmacı olarak 
Prof. Dr. Mehmet Törenek, Doç. Dr. Erdoğan Erbay, M. Atilla Maraş ve Yusuf Turan 
Günaydın katılmıştır.
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Erdem Bayazıt Şiirinin Coğrafyası

Prof, Dr. M e h m e t  Törenek

Erdem Bayazıt gür sesli bir şairdir. Ritmik bir şiiri vardır. Yüksek sesle, kala
balıklara okunacak bir şiirdir onunki. Ancak o sesin, haykırışın altında nari' 
nahif bir kalp vardır, insanlığın ıstırabını kendi ıstırabı bilen, insanlığa muş:, 
taşımayı görev bilen, acılarla yoğrulmuş bir kalptir. Kendisi yoktur onun şi
rinde. Onun şiirindeki kalp, ondaki ben inancı, inanmışı, insanlığı içine alac~ 
kadar genişler. Bunun için o sürekli bir heyecan, bir çarpıntı içindedir.

"Ey durup durup dalgalanan kalbim 
Yorulup yorulup durulduğun gün 
Gerçek yorumu bulabilirsin" 

der Tabiat Risalesi'nde.(l)

O çağdaş bir Yunus Emre'dir. Tabiat Risalesi'nde derviş olamadığını söyl; 
ama, başıboş da kalmamıştır. Gönlü dünyayı kucaklayacakmışçasına gen. 
söylemi içtendir. Yunus da zaten dervişin gönlünün geniş olması gerektiği" 
söylemez mi?

"Ben dervişem diyen kişi iş bu yola âr gerekmez 
Derviş olan kişilerün gönlü gindür dar gerekmez."(2)

Bayazıt da benzer şeyler söyler. O da gönlüyle gezer, dolaşır. Yeryüzü gen: 
tir:

"Bazen Süleymaniye'nin 
Kubbesi altındayım 
Kimi zaman 
Allah'ın!

Minaresinin üçüncü şerefesindeyim 
Bazen Selimiye'nin 
Bazen da gökyüzünde;
Burçlardan birisinde!
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Bir yüzüm Batıya dönük 
Bir yüzüm Doğuya!
Arkamda bütün yönler 
Önümde kıble!

Başımın üstünde 
Gökyüzü!
Altında ayağımın 
Yeryüzü!" (s. 167)

Gelecek Zaman Risalesi' şiirinin bir bölümü olan "Derviş Burcundan" kısmında 
kendini bir derviş tanımlamasıdır bu. Bu dervişin sevgisi insanlığı kuşanmıştır, 
öfkesi kızgın dağlar gibidir. Bir inanç eridir modern hayatın ortasında. Gönlü 
inanmışlarla, ezilmişlerle, insanlıkla dolu. Herkesin derdi onun derdidir, her
kesin çilesi onun.

"Dervişim dünyaları 
Taşırım cebimde.
Hayat bir elimde;
Ölüm diğerinde." (s. 7 70)

Bu bir tavır meselesidir. Türk şairi, Türk aydını Mehmet Akif'ten sonra yeni
den halka dönmektedir. Onun inançlarıyla barışmaktadır. Bu da Anadolu'da 
yetişen, orada doğup büyüyen şairler eliyle olur. Necip Fazıl bu bağı, Akif'in 
bıraktığı yerden alıp devam ettirendir. Onun çıkışı ve sorgulamalarının ardın
dan Sezai Karakoç'la, Nuri Pakdil'le birlikte, hem de aynı bölgeden çıkan iki 
yeni ses, modern anlatım biçimleriyle, yeni bir dille yapmaya başlar bunu. İlk 
olarak yabancılaşmaya karşı bir tavır takınılır, sonra inanca, geleneğe dönü
lür. Tam burada Bayazıt'm "ufkumdaki adam"(3) dediği Nuri Pakdil'i ve onun 
şu sözlerini hatırlamakta yarar var.

"Yabancılaşan yazar halkına kızar, halkına düşman olur, ona sövüp saymaya 
başlar. Bir yazarın yabancılaşması demek, halkının inandıklarına artık inana- 
maması, halkının gönlündeki yüce değerleri artık kendi yüce değerleri olarak 
benimsememesi demektir. Halkı ulus durumuna getiren de, halkı büyük ulus 
yapan da halkın inançlarıdır, halkın gönlündeki yüce değerlerdir." Pakdil, ya
zarın gerçek yerinin halkının yanı olduğunu da belirtir.(4)

Pakdil, Karakoç onun büyüğüdür, ağabeyidir ikisi de. Düşünce olarak onlar
dan çok şey almıştır. Ancak Bayazıt daha çok Karakoç'a yakındır. Onun şiirle
riyle benzer söyleyişe sahip "Kara Yılan"daki şu mısralar, Karakoç'un sürdür
mediği bir söyleyiş biçimi olarak dikkatleri çeker:

"Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı 
Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum 
Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın



Ben yaşamıyor gibi yaşamıyor gibi yaşıyorum 
Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum"(5)

Şiir Karakoç'un ilk şiirlerindendir. Tekrarlar, yiğitçe bir eda Karakoç'un da ya
bancısı olduğu bir söyleyiştir. Aynı özellikleri 1950'li yıllarda Attilâ Ilhan şiirir- 
de görmekteyiz. Özdenören de onun lise yıllarında Attilâ ilhan şiirini, Turgur 
Uyar'ın şiirlerini dilinden düşürmediğini, gür sesiyle ezberine aldığı bazı Ş ii'
leri ondan zevkle dinlediğini söyler.(6) Bu ilginin ses ve imge düzeyinde bi 
etkileşimi beraberinde getirdiğini söylemek yanlış olmaz.

Bayazıt bu sese bir de duyarlık ekler. 1960'larda yazdığı "Soluyan Deniz"şiirir- 
de kendi sesini bulmaya başlamıştır artık:

"Bir göz bizi denetliyor -bu muhakkak 
Bir çığlık boğuluyor denizde -bunu iyi duyuyoruz 
Bir ışık kesiyor karanlığı bir ustura ağzında 
Bilmediğimizi anlıyoruz 
Görmediğimizi seziyoruz

Yeni bir çağa çıkıyoruz saçlarımızdan" (s.63)

Onlar şair olarak kendilerini çağdan, insanlıktan sorumlu hissetmektedirle' 
Nitekim sonraki şiirlerinde bu türden söyleyişler daha bir yoğunluk kazana
caktır. "Sırtımda insan yüklü bir gök var"(s.54) der bir mısrasında. Bir başkr 
yerde de"içimde çağlar var biimelisin"(s.60). Bu imgeler hayata, dünyaya sc 
gulayıcı bir bakışın, evrensel bir düşünüşün tezahürü olarak söylenmiştir. E. 
dolaşmanın, bu kaynayışın, bu açılımın kaynağı sevgidir. Yunusça sevmekt- 
aşkla sevmektir. Sevgiyi bir "orman gibi" içinde büyütmek, "bir mahşer gib 
kabartmaktır.(s.202)

Aşk risalesi'nde şöyle der:
"Yaslan göğsüme sevdiğim 
Benim gönlüm gök gibidir açık deniz gibidir 
Pas tutmaz benim içim yeryüzü gibidir toprak gibidir." (s. i05) 

Aynı şiirin devamında sevgiyi, aşkı yayarak büyütmeyi dener, ister:
"Haydi gel sevgilim 
Bir daha deneyelim
Bir kere daha kesmek için yolunu kalabalıkların 
Yüreğimizden gönlümüzün derinliğinden 
Vermek hep vermek için 
Çünkü dağıttıkça çoğalır bizim zenginliğimiz 
Aşkın bir adı da berekettir." (s. 108)

O sevgisini büyütür, yetmez kalbini büyütür.- Büyüdükçe de açılır. "Tabia- 
risalesi"nde şöyle der:
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"Emerek ayışığını nasıl da büyüyorsun ey kalbim 
Bir tarafın şehirler şehirler şehirler

Mekanik bir çizgide tükenen insanlar 
Bir tarafın çöl

Çölde birbirini boğazlayan aç çıplak insanlar 
Bir yüzün asya ey kalbim bir yüzün afrika 
Öbür yanın avrupa amerika 
Saatler nasıl yorulmazlarsa işlemekten 
Sen de yorulmuyorsun ey kalbim büyümekten." (s.93)

Asıl olan yeryüzü gibi olmak, toprak gibi alçak, mütevazi olmaktır. O bir inanç 
eridir, bir diriliş eri.

"Yeryüzü bana mescit kılındı
Ant verdim toprak şahit tutuldu." (s.31)

Onun şiiri iki noktada toplanır. Tabiat ve şehir. Tabiat el değmemişliktir, gü
zelliktir, ağaçtır, dağlardır, Maraştır. O bir Maraşlıdır ve oradan kopamamıştır. 
Doğrudan orayı anlatan şiiri yoktur, ama tabiatla iç içelik ister istemez o yöre
den birçok çağrışımı getirmektedir. Örneğin "Dağlar" şiirinde onlara seslenir, 
nerdesiniz der. Ancak bu dağlar tabii hallerinde olsalar, eteklerinde nergisler 
açsa, dorukları bembeyaz yaşmakla örtülü olsa, ağaçları güneşe uzansa da 
insanlar ondan koparılmıştır. Bunun için onları arar. Bu arayış bir tabiat- şehir 
tezadıdır aynı zamanda. O tabiattan yana olmak ister birçok şiirinde. Çünkü 
hayat orda, bereket orda, karşılıksız verme ordadır:

"Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur
Emer emer emerler toprak anayı
O sultan hâzinesi o hep veren sonsuz cömert anayı
Yeşil hayat kırmızı hareket sarı sabır emerler
Ve beyaz îman çizer sesini
Tamamlar kavisini
Sebeb ey." (s.26)

Bu toprak Anadolu olduğunda, onun insanı da onun gibidir. Hayatları, gamlı, 
içleri hüzün dolu, mahşer misali, açılıdırlar belki ama sevgileri kuşatıcı, sev
gileri içtendir: Şöyle der, "Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair"şii
rinde. Çünkü şiir aynı zamanda bu ülkenin bir destanıdır. Tarlada çapa yapan 
kadınlar da bu hüznün içindedir, titreyen kenar mahalle çocukları da.

"Kadınlar bilirim ülkeme ait
Yürekleri akdeniz gibi geniş, soluğu afrika gibi sıcak
Göğüsleri Çukurova gibi münbit
Dağ gibi otururlar evlerinde
Limanlar gemileri nasıl beklerse
Öyle beklerler erkeklerini
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Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi."(s.80)

Ama acılar hüzünlerle iç içedir onlar. Onlara acımayla başlar açılış.
"Güzler bilirim ülkeme dair 
Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir 
Kalakalmış bir kıyıda melûl ve tenha 
Kalbim gibi
Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri 
Titreyen kenar mahalle çocukları 
Bir sıcak somun için yalın kat bir don için 
Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi." (s.79)

Şehir ise kirlenmişlik, değerler kaybı, kalabalık ve duyarsızlıktır. Ancak şehir 
insanları çekmekte, doğal olandan, güzelliklerden koparmaktadır.

"Duvarlar çıkıyor önüme
Şehrin mahpus yüzlü duvarları
Hiçbir sır kalmamış ardında hiçbir duvarın
Nereye gitti diyorum benim elbisem nerede
Şehir soyunmuş diyor biri
Şehrin elbisesini çalmışlar
Bütün şehir çöküyor yüzünde bir insanın
Şehir boğuluyor içinde insanların kan gibi bir sesle
Mor bir kâbus çöküyor üstümüze
Parkta son ağaç da ölüyor intiharı hatırlatan bir ölümle." (s. 13)

"Güneşçağ Savaşçıları"adını verdiği yeni insan, şehri, medeniyeti sorgulayan 
inanç erleri tabiatın içinden geçerek şehre yürümüşlerdir. Onlar şehrin yangı
nını söndürmekte, kirlerinden ayıklamaktadırlar, inanç noktasında beslendik
leri kaynak Mekke'dir, Medine'dir.

"Kollarını derin balkonlara dayamış bilinçleri ustura savaşçılar 
Taradılar gözleriyle ağır ağır şehrin saçlarını 
Ayıkladılar bir bir bitlerini
Fosfor ellerini uzatarak balkonun uçsuz uzantısından 
Yanan şehri tuttular.

Su bizim atı m izdir deniz hipodrom
Nehrin yatağını öp sen ey savaşçı
Birikinti gölleri geç apartmanları geç yont kaldırımları
Bir bir ayıkla mezarları.

Güneşçağ öncüleri yolları tuttu dua erleri tuttu 
Yüzleri mekke ülkesi gözleri medine çeşmesi
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Elleri altınçağ mimarı." (s.29)

Dünyaya açılış, inanç noktasında verilen mücadeleler dolayısıyla hatırlanır. 
Dünyanın güncel sorunlarıyla, Islâm dünyasının bir yerinde kanayan bir ya
rayla birlikte onun da yüreği kanar. Çünkü bu yürek "dağlardan bir dağ gibi 
kabaran''dır. (s.32) İslam dünyasını kuşatan bağ, ortak ilmek, kalpleri birbirine 
kaynaştıran o güçlü akış, aynı zamanda onun damarlarında dolaşan kandır, 
çağlardan çağlara süregelen sestir, tarihin çağlayanıdır. Bunun için gözleri 
Asya'yı, Afrika'yı, Amerika'yı dolanır. Onların her birine muştu götürecek ses 
ondadır.

"Yüreğim usul usul vuruyor KafkasyalIm
Namludan yeni çıkmış sıcacık kurşun gibi
Dağlılar dağlar gibi ormanlar ordu gibi ağaçlar asker gibi
Bir şimal rüzgârı değil bir Şâmil fırtınası
Tutsaklık haritası değil bir zafer coğrafyası
Can pazarında Azerbaycan'da
Bir türkü işliyor nakışını kalbimin üstüne
'Kurban olam ayına ayına yıldızına'
Bir ucundan dünyanın öbür ucuna 
Kan olup dolaşan damarlarımda 
Arabistanda Pakistanda Türkistanda 
Şu anda 
Iranda
Afganistanda"

O da onlara ağıt yakar, "yazıt" diker. Güncel bazı sorunlar, Müslümanların ya
şadığı işgal ve zulümler bazen bir şiirin konusu olur. Örneğin "Bosna'ya Yazıt" 
şiiri bunlardan biridir.

"Biz aciz kaldık Bosna! Sen ayaktasın 
Biz yani bütün insanlık 
Küflenmiş uygarlıkların asalak böcekleri 
Sadece mahkûmlarız önünde" (s.37)

Ardından da Çeçenistan'ı yazar.
"Yalnız kurt kaf dağında hangi izin üstünde 
Ağaran şafaklara bu kan nerden damlıyor" (s.41)

Savaş Risalesi'ne zeyl olarak yazdığı şiirde Afganistan'a uzanır, savaşçıyı yanı
na alarak. Sonra kendine, şaire döner.

"Öyleyse ey şairsen de davranmalısın 
Şiiri bir mızrak gibi kullanmalısın 
Mısralarını şarjör gibi sürmelisin damarlara 
Kalbinin titreşimlerini ayarlamalısın
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Hindikuş dağlarından 
Yeryüzüne neşrolan 
Şehadet
Dalgalarına." (s. 130)

Gelecek Zaman Risalesi'nde ise batının, üstün güçlerin dünyayı cehenneme 
çevirişlerini, hesapsız güçlerini ironik bir dille eleştirirken biz, onlar adına ko
nuşan olur. Onlar, yani akıllı füzeleri, milyonkere otuz tonluk tankları, çevik 
güçleri olanlar. Onlar için amazon yağmalık, Tuna bir kanalizasyondur. Nil'i 
kelepçeler, Fırat'ı hançerlerler. Bu mısraları okuyunca anlarız şairin içindeki 
öfkenin kaynağını.

"Salarız dozerleri süreriz grayderleri 
Yakarız ormanları deleriz dağları 
Ezeriz çiçekleri ve böcekleri 
Ve önümüze çıkan her şeyi.

Bir anda yok ederiz Kubays tepesini Tur Dağını 
Yakarız Sina Çölünde mum gibi 
İbrahim'in çocuklarını!
Bombalarız Bağdat'ı
Hama'yı
Humus'u
Zincire vururuz Kudüs'ü" (s. 160-161)

Yaşanan dünya acımasız bir dünyadır. Güçlü olan ezmekte, yok etmekte, yağ
ma ve talan etmektedir. Ona düşen acizlerin, ezilenlerin sesi olmaktır. Bu da 
aşkla olacaktır, insanı sevmekle olacaktır. Şair bunun için şöyle seslenir yara
tıcısına:

"Al beni Rabbim 
Çöz beni çoğalt beni
Bütün yarattıklarınla bir kazanda kaynat beni
Aşk girsin yürürlüğe
Yeryüzünde ve gökyüzünde
Hayatın bu yüzünde ve öte yüzünde." (s. 183)

Dipnotlar
1- Şiirler, İstanbul, iz Yayıncılık 2003, s. 94. (Alıntılarda bu baskı kullanılmıştır.)
2- Yunus Emre Divanı, (Haz. Faruk K.Tİmurtaş), [İstanbul], Tercüman 1001 Temel Eser, 

(t. yok), s.82
3- Cemil Çiftçi, "Âdil Erdem Bayazıt ve Hayatından Kesitler", Yedi İklim, No:215-216, 

Şubat-Mart.2008s. 86
4- Nuri Pakdil, Biat, Ankara, Edebiyat dergisi yay. 1973, s.82
5- Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş yay.2007, s.45
6- Rasim Özdenören, "Umudun Şairi" soruşturmasından, Yeni Şafak Kitap, Sayı.25, 2 

Ocak 2008, s.4
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Çağa Muhalif Bir Şair; 
Erdem Bayazıt

Yard. Doç, Dr. Erdoğan Erbay

Sözüm ona, insanlık adına, insanın, yaratılış gayesinden uzaklaştırıldığı, fıt
ratın aksine tezahürlerin alkışlandığı, mekânın da insan için, ama insansız- 
laştırıldığı bir çağın şairi Erdem Bayazıt. Çağına tanık, çağın unuttuklarını ha
tırlatmak, hatta yeniden öğretmek için yola revan çağdaş bir muallim. Çağa 
muhalif ve çağın kendisine muhalefetle onurlandığı çağdaş işaret memurla- 
rındandır. Vazife ise, asalete tevdi edilmiş ezel ve ebed arasındaki bağın şuur 
halinde tecellisinin adıdır.

Erdem Bayazıt, hafızasını yitirmiş, belleği silik, çünkü bellek başlangıcı ve bi
tişi olmayan bilinmeyen geçmiş, mekândan tarda, gönüllü rızalık gösteren 
insanlığın, yabanî ve vahşî sürgit selinin önüne bend olmak hevesi ve taham- 
mülfersa yüküyle "arşa gebe", Anadolu'nun, bütün dağları gibi, başı dumanlı, 
eteklerinden hüzün akan, tepesinde fırtınalar kopan, ancak her zaman başı 
dik ve vazifesinin şuurunda, vakur ve cesur bir şiirin şairidir.

Erdem Bayazıt'm şiiri, kendine hükmetme hürriyetini, hüviyet cüzdanı maka
mında, ötekilere karşı tanıtıcı etiket, kendine doğru ise, var olma şuurunu, 
hem metafizik, hem de inancın erlerinden dirilik bayrağı olarak almış insa
nın, çağa direniş tablosudur. Çünkü direniş, teslim olmama, birey olarak bir 
başkasına benzememe kararlılığını isbat ederken, aynı zamanda diri kalarak 
erdemli hükümranlık için mücadeleyi de ima eder. Bütün imkân ve argüman
larını, insanlık için / insanlık adına kullanmak iddiasıyla meydana koyan çağ, 
ürettiği dişliler arasında, dev anası gibi kendi çocuklarını yemekten de büyük 
bir zevk alır. İşte Bayazıt şiiri, dişlilere direnen kahramanların şiiridir:

Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı 
Siz kahramanısınız çelik dişliier arasında 
Direnen insanlığın.

Erdem Bayazıt, şiirini inşa ederken, hükmedici varlığı yani insanı, eylemlerin 
merkezine yerleştirir. Ümit ya da ümitsizliğin, direniş ya da zilletin, değişim ya
141



Erdem Bayazıt Kitabı

da dönüşümün, konumlandırıldığı yer, insanın dünyasıdır. Skalanın toplamı: 
Mücadele varsa, varlık dünyasının da manası var demektir:

Alnınız en soylu isyandır demir külçelere 
Gürültü susar ses donar sevgi tohumu patlar 
Sessiz bir bombadır konuşur derinlerde.

Dünyevileştikçe er'likten sıyrılan çağ insanı, yük'ü başkalarının taşımasına 
kendini inandırmış hovarda bir mantığın da esiridir aynı zamanda. Aydınlı
ğın bulunmadığı bir mekânda, herkesin karanlığa övgüler yağdırması kaçı
nılmazdır. Çünkü ümidin ve geleceğin 'kurşun yükünü' ancak inanmış erler 
taşıyabilirler. Varlık sorgusunu;

Camilere dolardık tüm olmaya ererdik 
Biz vardık şimdi o biz nerede.

Mısralarında dile getiren Bayazıt, çağın getirdiği en büyük hastalıklardan bi
rine de sonuna kadar karşı çıkar. Tüme erdikçe huzur bulan, maksada eren 
insan, parçalandıkça anlamsızlığın kucağına yuvarlanmaktan kurtulamaya
caktır. Bayazıt şiirinde yalnızlık, varlık alanı oluşturmak içindir. Ben'le kalaba
lıkların yok oluşu, birey'in dünyasında kalabalıkların ortadan kalkışı, kendi 
oluş sırrına ermiş olmakla açıklanabilir.

Erdem Bayazıt,'Sebeb Ey'şiirinde, çağdaş sarhoşluklarla uyutulan insana inat, 
eşyanın, kendi şuuruna erme ve bu şuuru bir üst makama erdirme gayreti
ni, sebebe binaen, sebebini ihtar vazifesini de yerine getirir. Her varlık, oluş 
sırrını ve 'zat bilgisini' yakalamak ödeviyle görevli, aynı zamanda sebebine 
binaen durağanlığın, fark edilişi ortadan kaldıran hafifliğinden kurtulma gay
retinden de mesuldür. Zira durağanlık, miskinliği şizofrenik hâle koyarken, 
hareket, yegâne maksuda erebilmek için sonsuza uzanışın yol işareti sıfatıyla 
karşımıza çıkar:

Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden 
Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden 
Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini 
Sonra ses olur
Zamanın idrâk incisi ses döner döner döner de 
Yönelir sebebe 
Sebeb ey.

Erdem Bayazıt,'Bosna'ya Yazıt'şiirinde, çağa düzen ve şekil verenlerin insanlı- 
ğını(l), yani bütün insanlığın çağ dişiliğini ortaya koyar. Çünkü uygarlık safsa
tasıyla yaftaladığı yirminci asır, kendinden kılamadığı her eşya ve canlıyı öte- 
kileştirerek, kendi varlığını meşruiyet zemininde inşaya yeltenen çağdaş zali
min önünde, insanlık haysiyet ve şerefiyle taçlandırılmış mahlûkun diz çöküş 
asrıdır. İnsanlıktarihi boyunca, hemen her zaman belirli dönem ve devirlerde, 
uygarlık, onu taşımaya layık olan fert ya da küçük toplulukların omuzlarında
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yükselegelmiştir. "Köle olmayacağız" avazını, çağın abus suratına etiketleyen 
Bilge Kral'ın cesareti ve uygar kimliği karşısında, uygarlığa sahip çıkan "asalak 
böcekleri", 'en' vurarak belirginleştiren Bayazıt, ayakta durma izzetini göste
renlerin yanında, çağla dost olmuşların zilletini mukayese eder. Ve şöyle der:

Biz aciz kaldık Bosna! Sen ayaktasın 
Biz yani bütün insanlık 
Küflenmiş uygarlıkların asalak böcekleri 
Sadece mahkûmlarız önünde

Hey Bosna!
Oğulların
Kalbimizin granit duvarlarına 
Hangi yazıyı kazıyorlar.

Hey Bosna!
Boynumuza taktığın hüküm 
Geleceği olmayan bir ölüm mü?
Yoksa dirilişe bir önsöz mü?

Erdem Bayazıt'm şiiri, ne enfüsî, ne de afakî bir şiirdir. Onun şiiri, insanlık hay
siyet ve şerefinin korunduğu, insana, insan olduğu için, insanca muamele 
edildiği bütün çağların şiiridir. Kendi çağının insafsız ve zalim duygularının 
kanattığı bütün coğrafyaların şiiridir. Çünkü çağlar ilerledikçe, insanlık adına 
iyilik ve güzelliklerin başat konumda bulunması gerekirken, çağların bütün 
çirkinliklerinin insanın ve insanlığın üzerine kâbus olarak çöküşüne bir nefer, 
bir er, bir işaretçi mesuliyetiyle karşı çıkar. Çağları belirginleştiren özellikler 
vardır. Her çağ, ya teşekkülüne zemin hazırladığı hadiseler yumağının kefe
nine sarılı bir mahkûm, ya da diriliği istikbale muştular taşıyan bir muştulayı- 
cı sıfatıyla insanlığın hafızasında güzellikler temellük eden bir hâkimdir, işte 
yeni bir çağı muştularken Bayazıt da şöyle der:

Yeni bir çağa giriyoruz bakın 
En serseri bombalar ensesinde kimsesizliğin 
Öcünü kusuyor önünüze 
Bunalan sessizliğin.

Ey sarı benizli idamlıklar kalkın 
Yeni bir çağa giriyoruz bakın.

Necip Fazıl'ın, "ablak yüzlüye" haykırdığı çaresizliği, Sezai Karakoç'un, "Çağa 
İlham" ettirmek istediği duruşu, Erdem Bayazıt da'Karanlık Duvarlar'şiirinde, 
çağa tokat gibi indirir. Gerçi çağ, Erdem Bayazıt'm şiirinde bir izlek olarak dik
kate alındığında, bütün şiirlerinde, yok edici bir güç, Ademoğlu'nu kuşatıcı 
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ama onun varlığını berhava edici tarafı defalarca ve ısrarla vurgulanarak, za
man zaman acıyla, zaman zaman da tahammül edilmez bir hüzünle anlatılır.

Çağın açtığı her yol, aynı zamanda geleceğin üstüne kapanan bir kapıdır. 
Çağ, bir döngüdür yaşayanlar için. Gönüllü yol göstericiliğinin yanında, sürü 
psikolojisi etkisiyle, daha doğru bir ifadeyle iğreti hayatlarla hedefsiz koşan 
kalabalıklara, dönüm noktalarında direnen bir savaş eri. Tezat, kalabalık ve 
şahsiyet çatışması, işaretçi, basiret ehli, geieceği kendi aynasında seyredebi- 
len üst yolcu: Sorumluluk, Erdem Bayazıt'ı endişelendiren temel meseleler
den birisidir:

Önünü alamıyorum bu kör gidişlerin yollarda 
Herkes bir yere gidiyor önünü alamıyorum 
Çaresiz direniyorum bu dönüm noktalarında kimse 
Elini uzatmıyor 

Necip Fazıl merhumun da dediği gibi,
"Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak 
Haykırsam kollarımı makas gibi açarak."

Çağın, makineleşen günlük hayatını onarmaya gayretli mahir bir usta Ba- 
yazıt. Çağ, birey'i yok edici baskısını, çarpık ve şeytani yüzünü sergiye çıka
racak fedaileri ortadan kaldırdıkça rahatlamakta, izlerin birbirine karıştığı 
alanlar inşa etmektedir. Sakin ve münzevî oimayı tercihten çıkarıp, günlük 
mönü'den düştükçe, fast-food hayata perde aralanmakta, sesler seslere karşı 
olmaktan çıkıp, sesler seslere karışmaktadır. Soyutla somut karışmakta, her 
şey fıtrîliğinden sıyrılmaktadır. Bu durum ise, farklılığın ve fıtrî zenginliğin 
ortadan kalkması, kapitalist öğretinin dayattığı tek-tip insanın, dolayısıyla 
tek-tip dünyanın teşekkülüne neden olmaktadır, işte Erdem Bayazıt da, tam 
bu noktada, çağın insanlar üzerindeki belirleyiciliğinin arifi olarak, kaybolan 
çağa hücum eder:

Bir gürültülü yaşamağa gidiyor dünya boşalan 
Bir deniz gibi

Bu sesler ormanında kaybolan bir çağ bu.

Şiirin bu noktasına kadar Bayazıt, çağı içlem ve kaplamıyla bir bütün halinde 
yargılarken, dikkatini içlem'e yönelttikçe kaosun daha da vahim bir hal aldı
ğını da şahit olur. Zira analitik düzlemde, kırık ve kopuş manzarasının resmi 
netleştikçe, reçete sahibinin hayıflanması ayyuka çıkan bir figana dönüşür. 
Bütün caddeleri ve yolları gölgeleriyle işgal etmiş apartmanlar, vahyî diriliğin 
sesini kaybetmiş, köksüz topluluğun sığınağı olarak karşımıza çıkar.

Nereye gitsem hep apartmanlar çıkıyor önüme 
Alıp başımı duvarlara çarpıyor bu yollar



Gidip gelmelerim bu dar sokaklarda 
İnsanların koşup dolduğu bu dar yapılarda 
Bir kısır döngüye girmek için bütün çabalar 
Biz bunun için mi geldik.

Erdem Bayazıt'ta bu çağ, katı bir çağ. Çünkü insanın "öteli" vasfı tırpanlanmış, 
çağın banilerine peşkeş çekilmiştir. Tek başına birey'in ayakta kalamadığı, 
toplum düzeninin makine dişlileri gibi birbirine muhtaç, ama aynı zaman
da birbirini törpüleyen ve sonunda da tamamen imha eden bir ilişkiler ve 
işbirlikleri çağının resmidir, seyrettiğimiz. Hayatı güdükleştiren, insana ait ne 
varsa tersyüz ederek anlamsızlaştıran, makineleştiren, Mutlak ve Aşkın Ruh'u 
hayatın dışına ittikçe zafer kazandığı zehabı ve vehmiyle mağrur çağın düze
nine katılmamakta ısrarcı bir gözcü, aynı zamanda değiştirilmek ve dönüştü
rülmek tuzağına karşı uyanık bir avcı Erdem Bayazıt. Çünkü makineler, hep 
aynı madenî ve monoton sesle vardırlar:

Kara ağaç gibi bağlıyım katı bir çağ bu 
Her şey bir makine düzenine gidiyor 
- düzen diyorlar beni çağırıyorlar -  
Irmak yatağına sığınıyorum sınırlı bir çağ bu 
Baktığımız her şeyde bir yalan kabuğu 
Bir mercek düzenine bağlanıyor gözlerimiz.

Hayatı, "fiks mönü" olarak altmış, yetmiş, hadi bilemediniz seksen yaş olarak 
sınırlayan, zaman kavramına da bu yaşla anlam kattığını zanneden ahmak 
çağdaş, ilahîliği de devre dışı bırakma gayretindedir. Evet, Bayazıt için de, za
man bir çıkmazdır. Ancak kozmik âlem adına bu böyledir. Hayatı, eskitilmiş 
yıllar abaküsünde, yeni saymaya başlamış bir ilkokul çocuğu acemiliğinde, 
bazen siyahta, bazen beyazda, bazen de kırmızıda şaşırıp, tekrar tekrar sayma 
cüretini gösterenlere muhalefette asla geç kalmaz. Zira inanmak, temelde 
görünmeyene yani gayb'a değil mi? Ruhlar âleminden gelip de, hayat denen 
süreci altmış yılla sınırlayanlara, mezarların karanlık çağından seslenerek, 
çağı ve çağa inananları uyarır, sonsuz bir muştu ile.

Şu zaman çıkmazında alıp beni bir altmış yaşa 
Bağlıyorsunuz
Doğmadan ölüme yöneldik gerisi yok diyenler var 
Sınırlı yıl oyunlarına inananlar var 
Sizin güveniniz bir güneş düzeninde

Ben mezarların karanlık çağına dayanıyorum 
Erdem Bayazıt, 'Karanlık Duvarlar' şiirinin burasında, çağa ve getirdiği bütün 
çirkinlik ve kötülüklere bir aydınlık taşır. Bu aydınlık, bir ağacın aydınlığıdır.
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Çünkü sembolik manada bir bütün olarak algıladığımız ve alımladığımı: 
zaman ağaç, kendisi için değil, diğerleri için vardır. Anlamlıdır, çünkü bütir 
heyetiyle diriliğin, vakarın, büyümenin, huzur ve sükûnun, akışın ve duruşun 
muhteşem ahengin birliğine ortak, dallarıyla gökyüzünü kuşatan, kökleriy e 
de cennet ve öte'yi kavrayan bir dünyanın esrarının toplamıdır. Dışarıdan ba
kan için tufanlar ülkesi ağaç, şuurunda olanlar için düzenin manidar anlamlc' 
düzlemidir, insanlığın önüne inşa edilen 'Karanlık Duvarlar', ağaçların kökle
riyle temelden geçilecek, dallarıyla gökyüzünden kuşatılacaktır. Ve Erder 
Bayazıt, ağaç düzenini anlatırken, öyle bir vurgu seçer ki, şiirin, bozulmuş, 
yeniden kurmak olduğunu bir kez daha dikte ettirir, işte şiire ton anlamır- 
da çok farklı bir anlam katmanı ve derinliği kazandıran üslûb. Nizamı tes: 
edenin Kelâm'ına yaslanarak, bir bir yemin eder, her şey üzerine adeta. "Ve 
bağlaçlarını, sanki Kur'an'da Asr'a, Kalem'e, Zeytin'e ve daha bir çok şeye Ye
min Eden'in yemininden ilhamla, kutsal'ın da rehberliğinde sözünü daha a  
belirginleştirir.

Bir ağacı büyütüyorum her yerimle
Bir ağacı uyguluyorum -her şey bir ağaç düzeninde -
Yerde ve gökte ve her yerde
Dallarında ben ağacın incecik köklerinde
Boğuluyorum -bağlanıyorum -

Ben mezarların karanlık çağına dayanıyorum.

Erdem Bayazıt, Karanlık Duvarlar şiirinin sonunda ise, çağ ve onunla ortak 
kuranlarla hesaplaştıktan sonra, çağın hastalığına, yani yalnızlığa, bir baş -: 
ifade ile söylersek, muhasebeye döner. Sıkıştırıldığını hissettiği daracık oc: 
sından harici âleme bir pencere aralayarak, çevredeki her şeyin dışında -t 
ötesinde, şehri ve onu şekillendiren unsurları birer birer yok ederek, gökyl- 
züne doğru uzanan yalnız, yapraksız, ama küskün ve sanki bir ağlama duva- 
bir kavak ağacı. Yeryüzüne ait ne varsa, hepsinden azade, ama vazife şuuruyc 
içine göz dikmiş yeniden yukarıya:

Şu dar odanın katı yalnızlığında 
Ve her şeyin çıplaklığında 
Durup bir pencereyi deniyorum 
Gizliliğin dışına çıkıyorum 
Araçların 
İnsanların
Şehrin ve meydanların ve kalabalığın ve her şeyin 
içimde yalnız ve yapraksız 
Bir kavak ağacı büyüyor -  çıplak ve göğe doğru -  
Ama küskün ama yalnız ama yapraksız ve uzun
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Bir ağlama duvarı bu.
En sonunda Erdem Bayazıt, bütün hayat emarelerinin yok olduğu, aklın dar 
yalnızlığında, şehrin ve kalabalıkların yorgunluğunda, insana dair ne varsa 
her şeyin bulanıklaştığı, aynaların bile derinliğinin kaybolduğu bir çağda, 
çağdaş insanın çözümsüz meselesine kendisi de tutulur kalır. Söz'ün anlam
sızlıklar zemininde kayboluşuna inat, sessizliğin kalesine sığınır. Çünkü Baya- 
zıt, sadece insan yüklü bir gök taşımaktadır, sırtında:

Yatak ve yorganın kuru yalnızlığında
Ve aklın dar yalnızlığında
Şehrin ve her şeyin
Ve kalabalığın yorgunluğunda
Saçların ve parmakların
Ve gözlerin ve gecenin bu bulanık çağında
Ve aynaların sığ görünümünde
Bunalıyorum.

Susmanın kalesine sığınıyorum 
Önümde karanlıktan duvarlar 
Sırtımda insan yüklü bir gök var.

Erdem Bayazıt'm yargıladığı çağ, kaybedilmişlikler çağıdır. Zira beşeriyet, 
hiçbir dönemde, bu çağın karakteristik kimliği olan topyekûn olumsuzlayıcı 
bakış açısına şehadet etmemiştir. İnsana rağmen, İnsanî olanı yok edici bir 
tavrın savunucusu olan çağ, varlıklar arasındaki tabii ilişkiler ağma da taham
mül edememiş, düzeni, sonsuza dek bozabilmeyi hedef olarak belirlemiştir. 
İnsanın, tabii olandan kopuşu / koparılışı, huzur ve sükûnetin maveraî bağla
rından da istifası manasını içermektedir. Asıldan uzaklaştıkça eskiyen çağlar, 
sırtında taşıdığı kötülük ve çirkinliği, her gün biraz daha içselleştirerek, ger
çek kimliğinin fotoğrafını da sergilemiş olmaktadır. Bayazıt, geleceği istikbal 
etmesi gerekirken, kaybedilmişliğin peşinde hüzünlü bir yolculuğa mecbur 
kalır:

Dünyanın en uzun hüznü yağıyor 
Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne 
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun 
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun 
Belki bulmağa gidiyorsun kaybettiğimiz
O insan ve tabiat çağını 

Bayazıt'm, 'Susmak' şiiri, çağın karnındakileri teşhir edecek büyük patlama
nın şiiridir. Erdem Bayazıt ve onun şahsında temsil ettiği değer ve erdemlerin 
mümessilleri, çağ ve çağlar için bir'inayet"lutf-u ilahi'dir:"Böyledir lutf-u ilahi, 
yani inayet, tabiatın uç noktalarına yıkmaya değil de yapmaya gelir. Kelime- 
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nin mistik anlamıyla da, estetik anlamıyla da lutf-u ilahi: Ebediliğin zamara 
inişidir."(1)

Ey sesimi keskin bir bıçak gibi 
Kınında saklayan çağ 
Ey sabırla bileyen günlerimi.

Çağın suratına haykırılan sesler, zaman zaman duyulmaz durumda kalsa d: 
hiçbir çağ, aykırı ve uyarıcı seslere karşı kayıtsız kalamaz. Saklanan avaz, sab ■ 
la olgunlaştıkça, olumsuzlukları dağıtmak adına daha güçlü bir patlaman ' 
zeminini hazırlamaktadır.'Sebeb Ey'şairinde, her çığlık, dünyevî olanın mut
lak surette bir gün uhrevîlikte karar kılacağının haykırışıdır.

Roger Garaudy'nin veciz ifadesiyle söylersek, "Ebediyet, çığlıklarımızın bos- 
boşuna ve sınırsız yankılanıp duracağı karanlık gök kubbeler altındaki şu ba- 
luk değildir.

Yaşayan ebediyet, Bütün'ün parçada her an varolmasıdır."®

Değersizleştirilmiş bir dünyaya doğan Erdem Bayazıt, emperyalist tedhiş» 
tahakkümüne karşı, mahallî, millî ve hususiyle İnsanî idrâkin hükümrânlığr 
gerçekleştirdiği âlemin kapılarını yeniden, ama ebediyyen açabilme vazrV 
sini, hayatın her anını kuşatan bir zihnî güç olarak müdafaa mecburiyetin." 
mazur neferlerinden biri konumunda durmaktadır. Bu duruş, yirminci as"  
kaybedişlerine şahit olmuş müşahidin, şiirin, kirlenmemiş başka bir dürça 
inşa ve yıkılmışı ikame adına var oluşunun ebedî duruşudur.

Sonuç olarak şu cümleyi kurabilmek mümkün görünmektedir: Geçmişr 
inkârının intikamını, çağın kalbini boşaltarak alan şair: Erdem Bayazıt.

Dipnotlar:
1 - Roger Garaudy, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum,Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstan

bul 2005, s. 244.
2- Roger Garaudy, a.g.e., s. 444.
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Selâma Dursun Zaman

Mehmet  Ati l la Maraş

Ünlü Fransız şairi Baudeiaire diyor ki;"Hayatta şu üç kişiye saygı duyun ve on
ları sevin: Derviş, Şair ve Savaşçı." Bu özdeyişi çok beğenmiş ve üzerinde çok 
düşünmüşümdür. Üç güzel insan tipi. Özdeyişe dikkatle baktığımızda, şairi iki 
uç tipin arasında bir yerde görüyoruz. Şair, bir yönüyle bir derviş, mistik bir 
ruh halini yaşarken, bir haliyle de o bir savaşçıdır ve silahı da kelimelerdir.

Beş Temmuz iki bin sekizde hakka yürüyen şair Erdem Bayazıt'm şiirlerini 
okurken aldığım intiba ve bizzat kendisini yakından tanıyan biri olarak, yuka
rıda arz ettiğim derviş ve savaşçı tipini bünyesinde barındıran nadir şairleri
mizden biri olduğunu söylemeliyim.

Şair kaibi; herhalde ince, narin ve dakiktir. O, olumsuzluklara karşı taşıdığı iç 
isyanı ile de, başkaldırısı ile de estetik bir kaygı içindedir.

Erdem Bayazıt, 1980 öncesine kadar, yazdığı şiirlerinde, iç isyanını haykıran 
bir savaşçı konumundadır. Yanlışlar ve olumsuz tablolar karşısında susmak 
bir şaire yakışmaz. Susmak, matem tutmaktır. Haykırmak gerekir. Bu bağlam
da haykıran şair, bir milletin kalbidir, vicdanıdır. !980 öncesi şiirler yazmış bir 
şairimiz Osman Sarı, "Bir Savaşçıdır Kalbim" demişti ilk kitabının adına. Erdem 
Bayazıt'm bu dönemde yazdığı şiirleri, “Sebeb Ey"adı altında kitaplaştı.

1980 sonrasında Erdem Bayazıt), gerek hal olarak ve gerekse yazdığı şiirleri 
itibarıyla onu derviş meşrep bir konumda görüyoruz. Hal itibarıyla Erzincan 
ekolüne yakın durur. Bu arada bir dönem, siyaset adamı olarak meclise girmiş, 
görev yapmıştır. Ancak gündelik siyasetin kaygan zemininde meclise giren 
her şair gibi fazla başarılı olamamıştır. Savaşçı ruh, yerini durup dinlenmiş bir 
ruh haline terk etmiştir. Bir teslimiyet çizgisi üzerinde yürümüş, bu dönemde 
Aşk ve Ölüm risalelerini yazmıştır. Bufıa Tabiat Risalesi'ni de eklemek gerekir.

"Sebeb Ey"deki şiirler, karanlık bir yüzyılın karmaşasına karşı bir duruş ifade
si olmakla birlikte, bir."Hayret" ifadesidir aynı zamanda. Bir hayret nidası, bir 
haykırıştır. Başkaldırı, çağın olumsuzluklarınadır. İç isyan, çağın getirdiği çar
pık kentleşmenin insan ruhunu ezmesine ve köleleştirilmesine karşı olmak 
içindir. Bu bağlamda, güçlü bir ses ve çok güçlü bir solukla karşı karşıyayız.
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Bayazıt, kendi nefsiyle beraber bizde ve ruhumuzda bir ürperti, bir sarsıntı. - 
hatta bir deprem oluşturmak için şiir sanatını bu yol için dener.

Erdem Bayazıt'm şiirinin köklerini, bizim kültür ve medeniyetimizin içinse 
aramak gerekir. Söylenemeyecek sözleri, şiir sanatının imkanlarını kullanara* 
bizlere ve tüm insanlığa bir tebliğ hükmünde sunar. Üstad Necip Fazıl'ın

"Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak" 
dediğini, Sebeb Ey'de açılmış bir şekilde görürüz, insan olarak bu dünyada- 
serüvenimizi şiirin dili ve imkanlarıyla anlatmak her şairin görevi ve hedefic 
Soru şudur:"Ben kimim ve bu hal neyin nesi?" Mekan, Anadolu'dur veya bütir 
bir yeryüzü, fark etmez. Ama önce içten dışa doğru, doğduğumuz toprakla 
dan, bütün bir yeryüzü coğrafyasına bir nida, bir sayha salmak! Asıl yapılma: 
gereken iş bu sayhada gizlidir. Şair Cahit Zarifoğlu'nun bir beytinde ded : 
gibi:

"Şimdi bir aşk sayhası salacağım havalara 
Derler ki bu adam isyan basıyor damarlara"

Damarlara basılan isyan değil, bir aşk çığlığıdır, anlamak lazım.

Önden giden yedi güzel adamın dört şairi, hep böyle güzel sesler, güzel :  
ler, işaretler bıraktılar arkalarında. Yedi güzel adamın'Mavera'sı, bir misyon, 
adıdır, bir dergi adı olmaktan öte. Ve mavera, bir çığır, bir ekoldür yakın tarf 
edebiyatımızda.

Aşk, ölüm, ölüm ötesi yani mavera, yeryüzü ve tabiat ve hepsinin üstünor 
varlığımız, tümü, şiir sanatının ana temalarını teşkil eder ve her biri için br 
risale yazmalı değimlidir şair. Erdem beyin şiirlerinde bunun en ince nola 
ve ayrıntılarını yakaladığını görüyoruz. Aşkın, erdemin, isyanın, başkaldır * 
teslimiyetin, Müslüman'ca bir duruşun ve doğrultunun izlerini, işaretler- 
görüyoruz...

Erdem beyin şiiri, ikinci yeni şiirine şekil olarak yaslanmakla beraber içe' 
olarak onlardan tamamen farklıdır. Edebiyatımızda, 1960 kuşağı şairlerinde- 
sayılmaktadır. Şiirinin beslendiği damarlara baktığımızda, karşımıza Sezai İ t  
rakoç, Necip Fazıl ve Mehmet Akif'in çıktığını görürüz. Maraş lisesinde Nu- 
Pakdil'in yönettiği 'Hamle'dergisinde başlayan yazı ve şiir serüveninin, da- 
sonraki yıllarda Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Maverada devam ettiğini ç : 
rürüz. Yine Maraş Lisesinde şiire beraber başladıkları arkadaşları Cahit Za_ 
foğlu, Alaeddin Özdenören ve M. Akif İnan'la bir ömür boyu olan beraber 
Mavera dergisinde sürmüştür.

Mavera'daki yedi güzel adam'dan şair olan dördünün tamamı, Rahman * 
rahmetine kavuşmuştur. Önce Cahit, 1987 yılında (kırk yedi) yaşında, ard;- 
dan Akif 2000 yılında (altmış yaşında), hemen ardından Alaettin 2003 yılına 
(altmış üç yaşında) ve son olarak Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 yılında (a“-
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mış dokuz yaşında) öteye, maveraya gittiler. Giderken, gelecekten bir haber 
gibiydiler. Güzel insanlardı, güzel şairlerdi. Güzel yaşadılar ve güzel öldüler. 
Aslında ölümsüzdüler.. Ruhları şad olsun.

Dünyanın kalbini dinle 
Geliyor adım adım 
Dallar meyveye dursun 
Toprak tohuma dursun 
İnsan barışa dursun 
Selama dursun zaman 
Sabır,
Savaş,
Zafer,
Adım: Müslüman.
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Büyük Doğu Geleneğinin Kitap 
Anlayışı ve Erdem Bayazıt'ın 
Eserlerinde Kitaplar

Yusuf  Turan G ü n a y d ı n

Bir şair ve düşünce adamı olarak Erdem Bayazıt hangi kitaplardan besle-- 
miştir? Bu sorunun cevabını öncelikle kendi eserlerinde aramak gerekir. Ş'r 
kitapları ve bir gezi kitabı elimizdeyse de Mavera, Yeni Devir, İslâm gibi de' 
gi ve gazetelerde kaleme aldığı yazılar ne yazık ki kitaplaşmamıştır.* Erde” 
Bayazıt'ın bir sohbetinden de yola çıkarak konuyla ilgili yargılarımızı belirg:* 
leştirmeye çalışalım.

Bir Sohbetten Hatırda Kalanlar
1984-1985 öğretim yılında geldiğim Ankara'da kaldığımız yurda Erde- 
Bayazıt'ın sohbet için geleceğini öğrendiğimde heyecanlanmıştım. O zam; 
na kadar Mavera dergisinin koleksiyonlarını edebiyat öğretmenimiz Rece: 
Seyhan'ın kütüphanesinde görmüş, incelemiş, Sebeb Ey'i de edinip okumuş
tum. Yine aynı yıllarda İslâm dergisinde yazdığı yazılar da manzûrumuz otı
yordu.

Erdem Bayazıt'ın sohbetten önce bizimle teker teker tanıştığını hatırlıyorurr 
Hâliyle birçok konuya değindiği sohbetinden ise, gençlik dönemlerine; 
İslâmî kitap yayıncılığıyla ilgili söyledikleri aklımda kalmış. Bu hususta o za
man söyledikleri birçok vesileyle arada bir aklıma gelip durmuştur.

1960 başlan Erdem Bayazıt'ın yirmili yaşları sürmeye başladığı yıllardır ve b. 
tarihe kadar yazdığı şiirlerle Maraş'iı Şairler adlı antolojiye girmiş bulunmak
tadır. Nuri Pakdil'in önsözünü yazdığı bu antoloji ŞerefTurhan tarafından ha
zırlanmıştır ve bilgisayarlı matbaacılık öncesi taşrada basılmış kitaplar içine;
* Bu yazıların bir an önce derlenmesi ve kitaplaştmlması gerekir. Yazımızın söz ede 

ceğimiz konuda daha bütünlüklü yargılara varabilmesini arzuladığımız için bunı- 
eksikliğini hissettik.
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en güzellerinden biridir.(1) İşte bu yıllarda Türk yayın piyasasında İslâmî muh
tevalı kitaplara çok rastlanmamaktadır.
Erdem Bey, sohbetinde babacan üslûbuyla gençlik dönemlerinde İslâmî ki
tapları bulmakta zorlandıklarını anlattı ve o zamanlar bu alanda büyük bir 
ihtiyaç hissedildiğini vurguladı. Yine o yıllarda Pakistanlı-Hindistanlı ve Arap 
dünyasından da ağırlıklı olarak Mısırlı bazı yazarların İslâmî muhtevalı kitap
larının tercüme edilerek bu boşluğun doldurulmaya çalışıldığından söz etti. 
Verdiği ilk kitap ismi Muhammed Hamidullah'ın İslâm Peygamberi adıyla ter
cüme edilen eseri idi. Bu kitap ilk yayınlandığında yayıncılık piyasasında his
sedilen söz konusu eksikliği dolduran eserlerden biri olmuş. Aynı dönemde 
Seyyid Kutub, Nedvî ve Mevdudî gibi yazarların eserleri de tercüme edilecek 
ve bu boşluk büyük ölçüde doldurulmaya başlanacaktır. Erdem Beyin bu me- 
yanda değindiği önemli hususlardan biri de 'y e r li 'â lim le r in  Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında dinî eser yazma konusunda duyduğu çekingenlik olmuştu. Yukarı
da adlarını zikrettiğim yazarların eserlerinin yaygınlaşması işte bu tereddüt 
döneminde olmuştur. Bu husus,Türkiye'de İslâmî kitap yayıncılığı konusunda 
üstünde çokça durulmamış bir husustur.
Karşısında bu yazarların eserlerini neredeyse bütünüyle hatmetmiş olarak 
bulunan gençlere Erdem Bayazıt bu hususları hatırlattıktan sonra, bu ge
lişmede çok da doğal olmayan bir taraf bulunduğunu hatırlattı: Geçmişte 
büyük bir İslâmî kitap birikimine sahip bu coğrafyada yazılıp çizilen İslâmî 
eserlerle Cumhuriyet sonrası neslin bağı kopmuş durumdaydı. Oysa bu bağın 
kopmamış olması ve Türkiye'de dinî yayıncılığın doğal akışı içinde ilerlemiş 
olması gerekirdi.

Büyük Doğu Geleneğinin Kitap Anlayışı
Tam da bu noktada Necip Fazıl Kısakürek'in Türkiye dışındaki İslâm âlemine 
mensup çağdaş yazarlarla ilgili eleştirileri akla gelmektedir. Büyük Doğu ge
leneğinden gelen Erdem Bayazıt'ın bu noktada -o an çok net ifade etmese 
de- Necip Fazıl'a hak verir bir tavır içinde bulunduğunu düşünüyorum şu an.
Büyük Doğu geleneğine mensup şair ve yazarların hepsi Necip Fazıl kadar 
olmasa da Hamidullah, Seyyid Kutub, Mevdudî çizgisinden çok klasik Ehli- 
sünnet çizgisine yakındırlar. İslâm dünyasının belli bir dönem sömürge hayatı 
yaşamış ülke ve bölgelerinde yetişen bu yazar ve düşünürlerin İslâm'ı yorum- 
layış ve algılayış tarzlarının Türkiye'deki İslâm anlayışıyla yer yer çatışması ka
çınılmazdı elbette.
Bilindiği üzere Necip Fazıl; Seyyid Kutup, Mevdudî ve Hamiduliah'ı Ehlisün- 
net dışı olmakla, dinde reformculukla suçlar ve kesin bir dille reddeder. Gerçi 
önceleri Seyyid Kutub'un Nâsır'a karşı mücadelesini takdir etmiştir ama eser
lerindeki bazı yorumları büyük oranda modernist din anlayışının yansımaları
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olarak görmüştür. Oysa aynı geleneğe bağlı olan Sezai Karakoç'un eserlerinde 
İbn Arabi'nin yanı sıra Mevdûdî'yi ve aynı çizgide sayılan diğer düşünürleri de 
andığını, onlardan da esinlendiğini açık bir biçimde görürüz. Hamidullah'ın 
ünlü eseri İslâm Peygamberi yayınladığında çıkmakta olan Diriliş'te reklâmının 
ve hakkında tanıtma yazılarının kaleme alındığı da dergi koleksiyonlarından 
kolayca izlenebilir. Elbette ki Erdem Bayazıt da bu düşünürleri okumuştu. 
Hatta Afganistan yolculuğunu anlattığı eserinde"(...) Mısırlı mücahid âlim 
Muhammed Kutup (...)"(2) ve "Rahmetli Allâme Mevlâna Mevdudî (...)"(3) 
diyerek anar onları. Ama bütün bir gençliğin -düşünce alanında- bu yazarlara 
endekslenmesi, Türkiye'de diriliğini her zaman koruyan muazzam tasavvufî 
birikimi, Ehlisünnet ulemasının kaleme aldığı dinî eserleri bir kenara itmemi
zi de gerektirmemeliydi. Büyük Doğu geleneğinin sürdürücüleri olarak Sezai 
Karakoç, M. Akif İnan, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Erdem Bayazıt'ın 
bu noktada Necip Fazıl'ı izlemekle birlikte daha barışçı; diyelim ki daha mute
dil bir tutumu benimsediklerini görebiliriz.

Erdem Bayazıt'ın Şiirlerinde ve Seyahatnamesinde Kitaplar
Erdem Bayazıt'ın şiirlerinde okuma yoluyla beslendiği kitapların adlarına rast
lanmaz. Yalnızca Kur'an-ı Kerîm'in adına "Kuş Sayfaları" adlı şiirinde rastlarız;

"Sayfalar sayfa olurken Kur'anla"(4)
"Aşk Risalesi" adlı uzun şiirinde buradaki gibi açık bir biçimde değilse de "O 
kitap" vurgusuyla Kur'an'dan söz ettiğini görürüz:

"Haydi gel bir daha bir daha
Arayalım
Bir vakitte
Gürül gürül
Bardaktan boşanır gibi 
Yeryüzünü ve gökyüzünü 
Dünyanın bu yüzünü ve öbür yüzünü 
Geceyi ve gündüzü 
Dolduran 
Yüreğimizi kuşatan
O kitaptan 
Okunanı." (5)

ipek Yolundan Afganistan'a adlı eserinde de bazı kitap isimleri geçer. Erdem 
Bayazıt, Afganistan'da mürşitleri Abdülkadir es-Sûfî olan mühtedî birkaç ki
şiyle tanışır. Onlara "Abdülkadir es-Sûfî'nin Türkiye'de çok iyi tanındığını, ki
taplarının ve tebliğinin Türkiyeli Müslümanlar tarafından ilgiyle izlendiğini" 
söyler. (6)
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Burada es-Sûfî'nin kitaplarının adları zikredilmemişse de onun bir zamanlar 
Türkiye'de çok ilgi görmüş ve İsmet Özel'ce tercüme edilmiş kitaplarından, 
tahtında müstetir bir biçimde söz edilmiş olmaktadır.

Türkmenistanlı esir Muhammed Yazkılıyar ile yaptığı mülakatta genç askere 
İslâm'la ilgili bir şeyler bilip bilmediğini sorar. Aldığı cevap olumsuzdur. Ara
larında şu muhavere geçer:

"Onların Türkçe kitapları yok muydu?
-Eski kitaplar sandıkların dibinde (.. ,)"(7)

Böylece Sovyet Rusya'da yetişmiş ve Rus ordusunda asker olduğu için AfganlI
lara esir düşmüş bu gence sordukları vasıtasıyla bağımsızlık öncesi Türk Cum
huriyetlerinde dinî kitapların konumuyla ilgili bir izdüşüm yansıtmış olur.

Bu seyahatnamesinde Erdem Bayazıt şair kimliği öne çıkan biri olarak Afgan
lI şairlerle de ilgilenmiş görünmektedir. Afganlı şair "Dilefkâr'ın risalesinden" 
bir parçayı Maruf Bey'e tercüme ettirir ve kitabına da aktarır. Aynı bölümde 
"Peşaver'de iken Afgan edebiyatı ile ilgili bazı basılı malzeme toplamıştım." 
diyerek konuya olan ilgisini açığa vurur.®

Sonuç
Erdem Bayazıt'ın kitaplar, Türkiye'de dinî yayıncılık gibi konulardaki dikkat
lerini tebellür ettirmeye çalıştığımız bu yazıda katıldığımız bir sohbetinde 
söylediklerini eksen alarak şiirlerini ve Afganistan seyahatnamesini inceledik. 
Söz konusu sohbeti kayda geçirilmiş olsaydı, önümüzde bugün bu hususta 
çok daha net bir malzeme olurdu. Ayrıca çeşitli süreli yayınlarda kalmış ya
zıları derlenmiş ve kitaplaştrılmış olsaydı yine aynı hususta daha fazla şey 
söyleyebilirdik.

Erdem Bayazıt şiir toplamında sadece Kitaplar Kitabı'nın adını anmakla ye
tinmiştir. Okumalarında ise, başta tasavvuf ve Ehlisünnet kaynakları olmak 
üzere çağdaş İslâm düşünürlerini takip ettiğini söyleyebiliriz.

Dipnotlar:
1- Şeref Turhan, Maraş'lı Şairler (Antoloji), Şeref Basımevi Yayınları: 1, Maraş, Ocak 

1960, s. 106-109.
2- ipek Yolundan Afganistan'a, Akabe Y., İstanbul 1986, s. 65.
3- İpek Yolundan Afganistan'a, s. 100.
4- Sebeb Ey, Akabe Y„ 2. b., Ankara 1979, s. 22.
5- Sebeb Ey, s. 82.
6- ipek Yolundan Afganistan'a, s. 149.
7- ipek Yolundan Afganistan'a, s. 152.
8- ipek Yolundan Afganistan'a, s. 253.
155



r mw

Erdem Bayazıt Kitabı

EK: Erdem Bayazıt'ın İslâmî veTasavvufî Edebiyat 
Soruşturmasına Cevabı*
1 — İslâmî ve tasavvufî edebiyat sizce nedir? Özetle doğuş ve gelişmelerine ve 
tekke edebiyatıyla birlikte divan edebiyatımızın da tasavvufî yönlerine değine
rek, son yüzyılımızdaki kesinti dönemini nasıl açıklıyorsunuz?

Özellikle Batı tesirine girmeden önceki dönem edebiyatımızı tasavvuf edebi
yatı, tekke edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı gibi başlıklar altında in
celemek her ne kadar kokuya yaklaşmak açısından bir kolaylık sağlıyorsa da, 
kanaatımızca bu tür ayırımlar esas özden uzaklaşma tehlikesini de ceraberin- 
de getiriyor. Söylemek istediğimiz şu:Türk milleti İslâm dinini benimsedikten 
sonra ortaya koyduğu edebiyat İslâmî bir edebiyattır. Hemen belirtelim ki, 
müslüman bir müellifin eserinin İslâmî olması için ele aldığı konunun ille de 
dinle ilişkili olması gerekmez, içinde dinle ilgili bir ibare geçmese, özellikle 
dinî bir amaç gütmese de, eğer ortaya konan eser islâmiyete samimiyetle 
iman etmiş bir yazarın kaleminden çıkmışsa, kanaatımızca o eseri İslâmî bir 
eser saymak gerekir. Bizce edebî ürüne İslâmî vasfını veren onu telif eden kişi
nin İslama imanıdır. Aslolan hayata müslüman bir tavırla yaklaşmaktır. Hayatı 
müslüman olarak algılamaktır, ölümü ve dirimi müslüman olarak yorumla
maktır. Biz, «İslâmî edebiyat» kavramının böylece değerlendirilmesi gerek
tiğine inanıyoruz. Bu noktayı böylece belirttikten sonra hemen kaydedelim 
ki, İslâmî edebiyat kavramını algılarken sahip olduğumuz geniş bakış açısına 
«tasavvuf» için de sahibiz. Biz tasavvufu islâmla müteradif olarak düşün
mekteyiz ve inanmaktayız. Tasavvuf belki de sadece hayatın müslümanca 
algılanmasında daha bir konsantre halin ifadesi zaruretinden doğmuştur. 
Gerek Cenab-ı Allah'ın sıfatları üzerinde, gerek yaratılışın hikmeti üzerinde, 
gerek insanın sorumluluğu gerek hayatın gayesi üzerinde İslâmî tefekkür 
seyri tasavvufsuz düşünülemiyeceği gibi bu düşüncelerin hayat biçimi ola
rak ortaya konuşu da tasavvufsuz düşünülemez. Diğer bir ifade ile tasavvuf, 
gerek tefekkür alanında, gerek yaşam biçimi olarak İslâmî idrak disiplinlerinin 
topyekün tesmiyesinden başka bir şey değildir. Bu kısa açıklamadan sonra 
sorunuzu şöyle cevaplayabilirim: Toplumumuzda İslama iman etmiş edebi
yatçılar olduğu müddetçe İslâmî bir edebiyat da var olacaktır. Küfür ve iman 
dün olduğu gibi yarın da olacaktır, aradaki çatışma kıyamete kadar sürecek
tir şüphesiz. Sorunuz sanırım şuradan kaynaklanıyor: 19. yüzyılda özellikle 
batıda dinin karşısında, pozitivizm gibi, rasyonalizm gibi, materyalizm gibi 
yaklaşımlar, tanrıtanımaz bir havayı şiddetle estirdiler. Diğer toplumlar gibi 
toplumumuz da bu şiddetli esintiden elbette etkilendi, insanlık tarihinde bu 
tür dalgalanmalar bazan iman bazan inkâr lehine daima olagelmiştir. Yüzyı
lımızın başında gazetelerde «Tanrı öldü» diye manşetlere rastlanıyordu, yüz-
* Mavera,Temmuz-Ekim 1984, s. 92-95, s. 133-135.
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yılımızı tamamlamakta olduğumuz şu günlerde ise «Dine dönüş çağı» gibi 
manşetler gün geçmiyor ki yer almasın!

2 — Çağdaş dindışı düşünce ve edebiyat akımları karşısında, mutlakı aramada 
ve hayatı yorumlamada vahiy kaynaklarından beslenebilen etkin bir edebiyatın 
sürdürüldüğü gözlemlenmektedir. Bu iki edebiyat arasında bir karşılaştırma ya
par mısınız?

Yukarda da izah ve işaret etmeye çalıştığımız gibi biz «Din dışı edebiyat» veya 
«Vahye dayalı edebiyat» yerine «Müminlerin ortaya koyduğu edebiyat» veya 
«münkirlerin ortaya koyduğu edebiyat» diyerek meseleye yaklaşmanın daha 
doğru, daha kapsamlı olacağına inanıyoruz.

3 — Tasavvufî edebiyat geleneğimizin günümüz edebî ürünlerinde yaşayan ör
nekleri, özellikle şiirimizdeki izleri, hayatımızdaki yeri ve geleceği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Tasavvufî edebiyat geleneğimizin son büyük sözcüsü Şeyh Galip! Yahya Ke
mal, Necip Fazıl dünden bu güne bir köprü görevi yaptılar. Ben inanıyorum 
ki geleceğin Türk Şiiri Sezai Karakoç'un açtığı alanda yükselecek ve yarınla
ra yürüyecektir, yürümektedir. «Sesler», «Hızırla Kırk Saat», «Tahanın Kitabı», 
«Ayinler», «Leyla ile Mecnun» şiir alanında günümüz Türk edebiyatına zemin 
teşkil eden ve yön veren eserlerdir. Milletlerarası piyasada edebiyatımızı tem
sil edebilecek nitelikte eserlerdir. Ne varki toplumumuzda arız olan kamplaş
ma hastalığı bunun yanında edebî otorite ve münekkit boşluğu bu eserlerin 
gerek içte gerek dışta yeterince tanınmasını engellemektedir. Ama bu durum 
arızîdir, Her şeye rağmen bu eserler fonksiyonunu icra etmektedir, edecektir.
Hikâye alanında Rasim Özdenören ilk kitabı «Hastalar ve lşıklar»ı yayınladı
ğından beri dikkatleri üzerine çekti. «Çözülme», «Çarpılmışlar», «Çok Sesli Bir 
Ölüm», «Gül Yetiştiren Adam» ve nihayet «Denize Açılan Kapı» bu ilginin gi
derek artmasına sebep oldu..
Bir soruşturma çerçevesinde ancak bunlara değinebiliyorum. Diyebilirim ki 
yeni bir mecra açılmıştır ve geleneksel islami edebiyatımız açılan bu mecra
da, tabii ki yeni yeni açılımlarla yol almaktadır, alacaktır.

4 — Sanat ve edebiyatın, dünya inkılâplarında önemli rol oynadığı bilinmekte
dir. Edebiyat bir tebliğ ve telkin unsuru olarak kullanılabilir mi? Bunun tarih için
deki seyri sizce nedir?

Şimdi şu «tebliğ ve telkin» kavramı üzerinde anlaşmak gerek. Bence, aslında
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sanatın her şubesi bir tebliğ ve telkin içerir, yani neticede bir tebliğ ve telkin 
fonksiyonu var sanatın. Ama bu kavramları ben «güdümlü edebiyat» kavra
mından ayırıyorum. Sanatın neticede tebliğ ve telkin fonksiyonunu icra et
mesi başka şey, ona sadece bir propaganda aracı olarak bakılması ayrı şey! 
Bir toplumun hayat içindeki tavrını o toplumdan çıkan sanatkârlar ifadelen
diriyorlar: Sözle, sesle, renkle, çizgiyle, hareketle, istifle... Bir bakıma bunun 
tersi de doğrudur: Sanatkârlar eserleriyle toplumu hayat karşısında yönlen
diriyorlar... Bunun tarih içindeki seyri: Sel gider kum kalır hesabıdır, insanlar 
gidiyor eserleri kalıyor. Biz tarih içinde gelip geçmiş toplumların gerek yaşam 
biçimleri gerek düşünce dünyaları hakkında, diğer bir ifade ile hayata kar
şı tavırları hakkında ancak bu güne intikal edebilmiş sanat eserlerinden bir 
yorum yapabiliyoruz.. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Özgün bir sanat or
taya koyamayan toplumlar giderek taklit ettikleri toplumların içinde erimeye 
mahkûmdur.
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V.
Şiirlerinden ve Yazılarından 

Seçmeler
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Şiirlerinden Seçmeler

GÜNEŞÇAĞ SAVAŞÇILARI
Gözlerinde gök sancısı
İçlerinde okyanus uğultusu uzun mızraklarla yararak karanlığı 
Gelip dayandılar şehrin sivrilmiş tırnaklarına

Çarpık dudaklarıyla kırpılmış saçlarıyla 
Soyguna uğramış yüzleriyle 
Barbar ellerin işgal ettiği sonra terk ettiği 
Harabe kadınlar
Gidip gidip gelirlerdi camekanlı çarşıda

Bu kirazı kim yer kim satar
Hangi savaştan arta kalmış bu çocuklar.

Sonsuz devirleri aşarak savaşçılar geldiler
Ve akşamın ipini kestiler
Gece putun üstüne devrildi put yere devrildi

Yanlış pazarlara sürülmüş yılgın uykusu şehrin 
Ortasından bölündü.

Kollarını derin balkonlara dayamış bilinçleri ustura savaşçılar 
Taradılar gözleriyle ağır ağır şehrin saçlarını 
Ayıkladılar bir bir bitlerini
Fosfor ellerini uzatarak balkonun uçsuz uzantısından 
Yanan şehri tuttular

Şu bizim atımızdır deniz hipodrom
Nehrin yatağını öp sen ey savaşçı
Birikinti gölleri geç apartmanları geç kaldırımları
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Bir bir ayıkla mezarları.

Gürıeşçağ öncüleri yolları tuttu dua erleri tuttu 
Yüzleri Mekke ülkesi gözleri Medine çeşmesi 
Elleri altınçağ mimarı.

ÖLÜME SAYGI
Ölüm bir melek elinde gelir

Ve öper usulca çocuk yüzleri.
Belki bir gün kurtuluruz
Karıncaların yolunu şaşırtan ince rüzgarlarla
Kaplumbağaların hasret kaldığı derin tepelerde
Çocuk gibi bakalım mavi sulara
Şehirlere bakalım insanlığımızı eskittiğimiz
Sislerden dumanlardan yollara atılan
mısır koçanlarından
Belki tutarız birgün belki kurtarır bizi
Simsiyah saralım bezlerle dağları rüzgârları
Gül bahçeleri ağlasın
Dallarda salınan çocuk salıncakları ağlasın 
Kırmızı balonlar bizsiz kaybolsun gökyüzünde.
Haydi sığının şehirlere

Kabuğunuza çekilin yorganınızı çekin üstünüze 
Kalsın titrek ve mavi elleriniz 
Bekleyin geliyor ölüm usulca 
Usulca girer koynunuza.

ÖLÜNÜN KIYILARI
M .Akifİnan 'a

Gök boşanarak üstümüze 
Bizi ıslak saçlarından geçirir karanlığın 
Gece siyah bir at olur da uçar 
Uykumuzun soluyan denizine.
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Babalar ölümü dengede tutar 
Seçerek en sağlam vakti arabasına. 
Şimdi o araba uçuyorsa 
Bir Asya çölünü kanat yaparak 
Ey üstümüze gelen

Ey çocukların gözlerinden dökülen 
Ölümü konuşan damla damla 
Ey beklediğimiz her an 
Ey bize son sözü muştulayan 
Bizi bulan şahdamarımızda 
Ey sürücüleri babalarımız olan.

Biran dudaklarıyla 
Değen alnımıza masmavi 
Bir güvercin kanadı gibi 
Ey annelerin sesi 
İçimizde savrula savrula 
Yağan bir bahar yağmuru gibi

Çağırırdı oğullarını yola

Ben işte o zaman 
Saygı ile ve güvenerek 
Selamlayacağım önden gideni 
Yılanlar tüylerini dökerken 
Eğerken dağlar başlarını önlerine 
Birinin yeşil yaprağı kutsaması gerek 
Birinin akan suyu tutması 
Altında durarak gökten boşananın 
Sonra yükselterek sesimi konuşacağım.

Sen dur burda ey insan 
Duy içinde tutuşan ormanı 
Ve yakıştırmasını bil üstüne ey ademoğlu 
Usta bir makasla biçilen toprağı.
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ÖNDEN GİDENLER İÇİN

'Sait Mutlu, Sabri Arslan, 
M ehm et Emin Balyan,Ahmet 

Yücel'in aziz hatıralarına'

Onlar gittiler
Yalnız bir yemin kaldı aramızda 
Ben şimdi buyanda 
Kasılmış çıplak bir kurşun gibiyim 
Namluda.

Onlar gittiler
Topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında 
Ben şimdi bu yanda 
Gerilmiş bir an gibiyim 
Doğumla ölüm arasına.

Onlar gittiler
Gelen zamandan bir haber gibiydiler.
Ben şimdi bu yanda 
İçilmiş bir and için bekleyenim 
Kurulmuş saat gibi.

Onlar gittiler
Giderken bir muştu gibiydiler.

SANA, BANA, VATANIMA, ÜLKEMİN İNSANLARINA DAİR
"Telgrafın tellerini kurşunlamah"
Öyle değildi bu türkü bilirim 
Bir de içime
-Her istasyonda duran sonra tekraryürüyen- 
Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek 
Bazan gelmesi beklenen bazan ansızın çıkagelen 
Haberler bilirim mektuplar bilirim.
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Gamdan dağlar kurmalıyım 
Kayaları kelimeler olan 
Kırk ikindi saymalıyım
Kırk gün hüzün boşaltan omuzlanma saçlarıma 
Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından 
Baştan ayağa ıslanmalıyım 
Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.

İçimde kaynayan bir mahşer var 
Bu mahşer birde annelerinin kalbinde kaynar 
Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde 
Ya da çamaşır sererken bahçelerinde 
Birden alıverirler kara haberini 
Okul dönüşü bir trafik kazasında 
Can veren oğullarının.

Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim 
Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş 
Bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine 
Karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin 
Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan 
Ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde 
Örneğin Hint Okyanusu gibi derin 
İsyanın kapkara sularına dalan.

Nice akşamlar bilirim ki 
Karanlığını
Bir millet hastanesinde
Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda
Başını kalorifer borularına gömmüş
Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden
Haber sormaya korkan
Genç kızların yüreğinden almıştır.

Bir de baharlar bilirim
Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği bilemeye
ceği
Anadolu bozkırlarında 
İstanbul'dan çıkıp Diyarbekir'e doğru
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Tekerleri yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen 
Cesur otobüs pencerelerinden 
Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen
Evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarların
da
Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının
Bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken
Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen.

Yazlar bilirim memleketime özgü 
Yiğit köy delikanlılarının
İncir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları 
Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan 
Üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup 
kalkan
Diğeri kan ter içinde yayla yollarında
Mavzerinin demirini alnına dayamış
Yüreği susuzluktan bunalan
İçinden mahpushane çeşmeleri akan
Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp
Apansız silahına davranan
Nice delikanlıların figüranlık yaptığı
Yazlar bilirim memleketime özgü

Güzler bilirim ülkeme dair 
Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir 
Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha 
Kalbim gibi
Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri 
Titreyen kenar mahalle çocukları 
Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için 
Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi.

Kadınlar bilirim ülkeme ait
Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak
Göğüsleri Çukurova gibi münbit
Dağ gibi otururlar evlerinde
Umanlar gemileri nasıl beklerse
Öyle beklerler erkeklerini
Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi.
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isyan şiirleri bilirim sonra
Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden
Harfler harp düzeni almıştır mısralarında
Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır
Kimi bir soygun sofrasında ışıklı sofralarda
Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır.

Müslüman yürekler bilirim daha
Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet
Eller bilirim haşin hoyrat mert
Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır
Her kırışığı sorulacak bir hesabı
Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.

Bütün bunların üstüne
Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim
Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli
Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
Can kuşum, umudum, canım sevgilim.

SAVAŞ RİSALESİ -1
"U O O 'iincü yıla  arm ağan"

Güneşin
Mızrakların ucuna takılıp 

kaldığı 
bir vakitte

Diriliş erlerinin yüreklerinden 
yayılan

Bir depremle sarsılıyordu arz.
Gerilmişti altımızda atlarımız
Fırlayıp kopacakmış gibi

baldırlarından
kasları

Ve tarıyordu bir projektör gibi
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bakışları 
üç kıtayı

Yeni bir vakte eriyordu yürekler 
Yayılıyordu o muştu

O coşku 
O haber.

Bir gelen var 
emin haberciden 
emin olana
Ondan da sıddık olana ve sadık olanlara 
sohbete erip

halkada duranlara 
yürekten yüreğe 
yol bulanlara.

Bir gelen var
Bütün kıtalarda beklenmekte 

olana 
ayarlanmış 
kulaklar

İlkin çobanlar duyuyorlar 
Sonra ağaçlar

kurtlar
kuşlar

Çünkü onlar bilirler dinlemeyi 
Onların elindedir toprağın nabzı 
İlk onlar sezerler yeni olanı 
Rüzgarlarla geleni 
Bulutlardan ineni.

Bir dağın tepesinde 
Yeni doğan bir ay gibi 
Veysel Karani 
Evreni
Kuşatan bir yay 
Gibi:
Açılmıştı
Kollan.

Selman
168



TJpr

Erdem Bayazıt Kitabı

Bir şehrin kapısında 
Bir kapının 
Arkasında.

Ey savaşmakla emroiunanlar 
Yürekleri Kevser suyu ile yıkananlar 
Alacakaranlıkta bir seher vaktinde 
Ayrılırken yurtlarından

yuvalarından 
Bahçe köşelerinde kapı önlerinde sofalarda 

odalarda
Bir bir çıkıp gelen yolumuzu kesip duran anılar 
Yatak odamızın penceresinden 
Uyandığımızda ilk görülen o tepe 
O tepede o kayanın değişmeyen konumu 
Güneşi bir muştu gibi her gün yeniden 
Doğuran o dağ

elveda
Kadınlarımızın kirpiklerinde sıralanan 
Adanmışlık ve bağlılık yazıları 

elveda
Çocuklarımızın göğsümüze 

yüzümüze 
saçlarımıza 

Sokulan alınları titreyen dudakları 
kaçamak bakışları 

Cennetten bir koku ölümsüzlükten bir pay olarak 
Çektiğimiz ciğerlerimize 
İnen yüreklerimize 
Damla damla 
Elveda....

O ki meydanın ortasında durmuştu 
Elini kılıcının kabzasına koymuştu.
Dedi savaşçı :
"Ben gidiyorum 
Hicret ediyorum 
Varsa ağlatmak isteyen anasını 
Dul koymak isteyen karısını 
Ve istiyorsa çocukları yetim kalsın
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Arkamdan gelsin."

Yeryüzü yeni bir güne hazırlanıyordu 
Zaman devrini henüz tamamlıyordu. 
O konuştu:
"Ey eti etimden olan 
Bu dünyada ve öbür dünyada 
Kardeşim olan!
Bu gece yatağımda

sen yatacaksın 
bana vekillik 
yapacaksın.

Biz gidiyoruz 
Hicret ediyoruz 
Sen sonra geleceksin 
Ama önce emanetleri 
sahiplerine 
vereceksin."

Sonra o dağda 
Maveranın kapısı olan 
Bir mağara 
Orada ikisi 
O ve
İkinin İkincisi

sonra çöl:
Çölde tepeler..
Çölde develer..
Çölde geceler 
l/e çöle serpilen 
Mucizeler.

Medinede bekleyenler var 
Damların üstünde, yollarda 

çocuklar 
kadınlar

Elleri alınlarında, gözleri ufukta 
delikanlılar
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ihtiyarlar..

Dediler. “ Veda tepeleri üstünden 
Üzerimize ayın ondördü doğdu 
Şükürler olsun, şükürler olsun 
Bize vacip oldu, şükretmek 
Şükürler olsun..."

SEBEB EY
F eth i G em u h lu o ğ lu 'n u n  a ziz  an ısın a

Ürpertir tabiat üfleyince rüzgarı derin gök soluğu 
Ulu ses dokununca çarka 
Düşer ölümün gölgesi eşyaya.

Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden 
Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden 
Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini 
Sonra ses olur
Zamanın idrak incisi ses döner döner döner de 
Yönelir sebebe 
Sebeb ey.
Sesi damarla çizer
Mutlak sözü damarda kanla çizer
Uzar bir göz ağrısının gecesi uçsuz bir nehir gibi
Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından ansızın ve bulur
Aklı yontan o sonsuz sesi bulur
Sonra toprak sıkışır sıkışır taşar da renk olur tarlada
Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze

Portakalla yayılır karanfilde tutuşur karar kılar denizde
Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur
Renk başkaldırırken helezonlar çizerken ses
Som fatih su fetheder tabiatı
Döner döner döğünür eritir dağları yobaz kayaları
Daha der sığmaz kabına yönelir göğe teslim olur
Ve düşerken toprağa çağırır
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Sebeb ey.
Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur 
Emer emer emerler toprak anayı 
O sultan hâzinesi o hep veren sonsuz cömert anayı 
Yeşil hayat kırmızı hareket sarı sabır emerler 
Ve beyaz iman çizer sesini 
Tamamlar kavisini

Sebeb ey.

SÜRÜP GELEN ÇAĞLARDAN
Yeryüzü bana mescit kılındı

Ant verdim toprak şahit tutuldu 
Her sabah her öğle her akşam 
İkindiyle yıkanarak yatsıyla donanarak 
Seslerden bir sesle fırınlanıp 
Sulardan polatlanan benim.

Geldim durdum önünde işte bir anıt gibi 
Sıyırarak sırtımdan bir yılan giysisini.
Evet bir hançer ağacı gibi büyüyor içimde acı 
Dağlardan bir dağ gibi kabaran yüreğimde. 
Kargaların sırtlanlarla anlaştığı bir günde 
Bir yabancı fırtınaya tutulan yapraklarım 
Kudüs'te Mescid-i Aksa'da

Belki bir batı karanlığında Topkapı'da 
Yangına uğramışsa
Duymaz olmuşsa kulaklarım göklerin muştu sesini

Elbet kıracağım bir gün bu ihanet kelepçesini 
Çün defterler açılıp hesap soruldukta 
Yetimin hakkı soruldukta yoksulun hakkı soruldukta 
Milletim omuz omuza verip 
Kıyama duruldukta.

Gündüzler nasıl beklerse gecenin bitmesini
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Sabırla söküyorum bu tarih gecesini.

Yüreğim usul usul vuruyor KafkasyalIm
Namludan yeni çıkmış sıcacık kurşun gibi
Dağlılar dağlar gibi ormanlar ordu gibi ağaçlar asker gibi
Bir şimal rüzgar,/ değil bir Şamil fırtınası
Tutsaklık haritası değil bir zafer coğrafyası
Can pazarında Azerbeycan'da
Bir türkü işliyor nakışını kalbimin üstüne
"Kurban olayım ayına ayına yıldızına"
Bir ucundan dünyanın öbür ucuna 
Kan olup dolaşan damarlarımda 
Arabistan'da Pakistan'da Türkistan'da 
Şu anda

İran'da Afganistan'da.
Gecelerden bir gece en kesin bir tarih gecesini 
Delecek elbet yangına uğramış gözlerim 
İçimde kayalaşan bu güç bu savaş birikintisi 
Sağdan sola kavisler çizerek 
Ak bir kağıt üstüne dolaşır gibi 
Dolaşan Asya'yı Afrika'yı Amerika'yı 
Sonra bir solukta geçerek üstünden Avrupa'nın 
Avrupa'nın Rusya'nın.
"Yememiştir hiç kimse
Elinin emeğinden daha hayırlısını"
diyerek
Şafak gibi alınlara terle yazılmış 
Hakkın mutlak ölçüsünü

Elbet benim işçilerim çekecek 
Emeğin kutsal direğine.
O ışık ki düşer bir zenci yüreğine
Birden aydınlık kazanır zulme uğramış bütün yürekler
Onulmaz hint ağrısına tükenmez çin sancısına

İsyanın macarcasına ezilmenin çekosiavakcasma 
Yanmanın polonyacasına direnmenin vietnamcasına 
Gerillanın arapçasına 
Yetişecek elbet benim müjdeci sesim.
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Ey insan ey şimdilerde hep bir beklemeye duran 
Duy zaman içre sürüp gelen bu sesi

Sürüp gelen çağlardan çağlara 
Renk veren tarihe yeşil çağlayan 
Savaşçı yüreğinden savaşçı yüreğine 
Cezayirden senegalden 
Yüreğimin içine Boğaziçine 
Kelimelerden bir kelime diken yeryüzüne. 
Dünyanin kalbini dinle geliyor adım adım 
Dallar meyvaya dursun toprak tohuma dursun 
insan barışa dursun selama dursun zaman 
Sabır savaş zafer. Adım : MÜSLÜMAN.

BULMAK
Biran kayboldun gibi!yaşadım kıyameti 
Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti

Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma 
Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma

Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından 
Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından

Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde 
Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde

Bir ışık bir kelebek biraz çiçek biraz kuş 
Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş

Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine 
Kapılıp gidiyorum saçının sellerine

Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar 
Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar
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Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın

Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi 
Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi

Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım 
Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım

Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden 
İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden

Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm 
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm

BİRAZDAN SÜ fl DOĞACAK

Nuri Pakdil's

Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın
Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutam başak
Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana
O inanmışlar çağının.

Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer 
Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde 
Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz 
Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger.

Gün doğar rüzgar eser bulut dolanır 
■ Rahmet şarkısı söyler yağmurlar

Alnınız en soylu isyandır demir külçelere 
Gürültü susar ses donar sevgi tohumu patlar 
Sessiz bir bombadır konuşur derinlerde.

Ey bizim sabır yüklü toprağımızın kutsal ağacı 
Sen bize hayatsın umutsun mezarlar kadar derin 
Bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin
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Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların tüy renkli sıcaklığı.
Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller beldesinden 
Yıkıntılar sonrası sığındığım şefkat anası 
Ey dağları yerinden oynatan ses ey mermeri toz eden rüzgar 
Ey alemi donatan ışık toprağa can veren el.

Gün olur toprak uyanır uyanır böcekler
Sarı bozkır titrer çıplak dağlar yeşerir gök yıkanır kirli
dumanlardan
Su coşar deniz kabarır canlanır ölü şehirler 
Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından.

Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü
Çatlayacak yalanın çelik kabuğu
Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu.

AŞK RİSALESİ
Dirilmekyeniden
Yerin uyanması gibi kımıldaması gibi toprağın 
Bulutları yarması gibi gün ışığının 
Yağmurun ansızın boşanması 
Binlerce kuşun biranda parlaması havalanması 
Erimesi gibi karların ve buzulların 
Patlaması gibi dal uçlarında tomurcukların

Dirilmekyeniden
Yüzyıl süren bir berzahtan geçmişiz gibi 
Kandan kinden öfkeden 
Üstümüze bir sağnak boşanmış gibi 
Sürekli lekelendiğimiz çözülmeye terkedildiğimiz 
Bir bataktan çıkar gibi.

Yürürken otururken yatarken 
Hep çürümek durumunda kalmış 
Duyduklarımızdan dolayı kulaklarımız 
Gördüklerimizden ötürü gözlerimiz
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Dokunduklarımız için ellerimiz.

Belli bir bozgun yaşamışız
Her şeye ölüm dadanmış sanki
Kadınlar ki anne olmamak için direniyorlar
Erkekler ki savaşmayı tümden unutmuşlar
Çocuklar zaten hiç çocuk olmuyorlar
Çocukluk kalkmış dünyadan gibi
Her çocuk antik çağ filozoflarından bir kalıntı sanki.

Aşkın son saltanatını yaşamak için mi ey kalbim 
Ruhun serüvenine bir kale olmak için mi?
Bu başkaldırma kanatlanma.

Durmadan geçiyordu o zamanlar 
Üstümüzden tanklar toplar binler tonluk arabalar 
Boğuk bir ses madeni bir böğürme 
Bir metropol devinin içimiz titreten iniltisi 
Ta uzaklarda şehirlerin üstünde kımıldayan 
Bir korkunun yüreğimizde biriken tedirginliği 
Bir sam yeli gibi bedenimizi yüzümüzü saçlarımızı 
Yalayarak
Çekiyordu bizi ve herkesi.

Ama sen uzaklardaydın ey kalbim 
Uzaklardaydın, sevdiğim uzaklardaydı 
Ayın ve yıldızların çağlayarak 
Berrak şelaleler yaparak 
Coşku içinde aktığı 
Bir yerlerdeydi.

Hani bir gün bir çobana rastlamıştık
Kavalıyla bir sümbülü emziriyordu
Adı ferhat mıydı neydi
Koyunların kurtların böceklerin ve çiçeklerin
Sadakatten mest oldukları
Her birinin gözlerinde
Kaybolur gibi kayar gibi
Dalıp gittiğimiz o saadet evreni
Kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç
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Bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan.

Yaslan göğsüme sevdiğim
Benim gönlüm gök gibidir açık deniz gibidir
Pas tutmaz benim içim yeryüzü gibidir toprak gibidir
Sen ki bulut gibisin
Ay gibisin güneş gibisin bazan.

Usul usul inen 
Yağmur tıpırtılarını 
Dinler gibi 
Dalıp gitmiştik 
Sen konuşuyordun
ipil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun 
Onlar ki konuklarımızdı 
Adları Keremdi Yusuftu Kaystı 
Hepsi de ezelden tanıdıktı dosttu.

( Ara Çağrı)
Sen bir taze haber gibi gelmiştin unutmadım 
Her gelişin bir taze haberdi unutmadım

Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız 
Bir muştuyu algılamanın sürekli gerili miydi sanki 
unutmadım

Can oynanırdı evlerde yollarda meydanlarda 
Can alınıp can verilirdi hiç unutmadım

Sen uyurdun uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi 
Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki unutmadım

Ah sevgili I Hayat görünürdü kapından, bir çırpınış 
yüreklerimizde
Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde 
unutmadım

Toprağa düşen tohum onda gizlenen renk şekil koku
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Senin için biçimlen irdi renklenirdi kokardı senin için 
unutmadım

Ebedi masum çocuklar zamanın solmayan çiçekleri 
İstemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah 
unutmadım

O dirildi O dirildi diye birden çalkalanan sokaklar 
Ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı hiç unutmadım 
Ey aşk ey dirilik soluğu ey evrenin hareket kaynağı 
Nasıl unuturum nasıl unuturum hiç unutmadım.

Haydi gel sevgilim
Uzanalım toprağın altına
Çiçekler mayalansın göğsümüzde
Bu akıp giden bu kör gidip yol giden
Kalabalıkları bu insanları
Ezen çiçekleri, bir kere bile farkına varmayan
Dökülen bu yıldızları yağmur birikintilerine
Çiğneyerek geçen bu adamları ve kadınları
Uyarmak için bir an durdurmak için
Bu bizi terkeden, bacaları öksüz ve boynu bükük
İçimizde sonsuzluk kavislerinden izlerini taşıdığımız
Ama şimdi kendimizi zorlasak da
anımsayamadığımız tasarlayamadığımız o kırlangıçları
Ah tekrar dönülebilir mi? yaşayabilirmiyiz ?
Uzansak yerin altına ve toprak olsak.

Haydi gel sevgilim 
Bir daha deneyelim
Bir kere daha kesmek için yolunu kalabalıkların
Yüreğimizden gönlümüzün derinliğinden
Vermek hep vermek için
Çünkü dağıttıkça çoğalır bizim zenginliğimiz
Aşkın bir adı da berekettir
En iyi anlatandır o
Hirada bir mağarada
Gözden döküleni
Gönülden geçeni.
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Ah hep o kelimeyi bulmak için bütün bu
Çabalarım
Seni çağıracak olan.

Nasıl da unuttuk
Oysa daha anar anmaz adını
Ansızın patlayan bahara bir pencere açmışız gibi
Kış ortasında çıkıveren güneş gibi
Birden sıyrılıverip bulutlardan
Üryan görülen can gibi
Doldururdun içimizi
Ve eviçlerimizi.

Ah oruçlu bir ağustos vaktinde
Bir kayanın dibinden kaynayan
Soğuk ve berrak sulara
Uzanıp kana kana
Avuç avuç alıp
Yüzümüzde içimizde
Duyduğumuz
Gibi
Aşk.

Ah bir yalnızlık vaktinde 
Herkesle birlikte olduğumuz 
Gene de yalnız olduğumuz 
Bir parkta
Ta uzaklardan gelir gibi 
Bir tamburdan bir ezginin 
Bizi bizden ve herşeyden 
Alıp götürdüğü gibi 
Aşk.

Haydi gel sevgilim gene arayalım 
Makam-t Ibrahimde rastlanan ayak izlerini 
Dedesinin elinden tutup Kubays dağına götürdüğü 
Yüzüsuyu hürmetine yağmur istediği 
Yeryüzünün bereketlenip çiçeklerle bezendiği
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Develerin coşarak çöllerde 
Ayak sesleriyle şiirler bestelediği 
O vakitleri.

Haydi gel bir daha bir daha 
Arayalım
Herkesin ve herşeyin uykuya vardığı 
Bir vakitte 
Gürül gürül
Bardaktan boşanır gibi
Yeryüzünü ve gökyüzünü
Dünyanın bu yüzünü ve öbür yüzünü
Geceyi ve gündüzü
Dolduran
Yüreğimizi kuşatan
O kitaptan
Okunanı.

Yaşamak, avını gözleyen 
Sessiz gergin 
Soluk soluğa 
Bir atmaca 
Sağ elimin 
Parmakları ucunda.

Ve ölüm 
Bir güvercin 
Beyaz
Süzülen masmavi gökten 
Berrak sulara.

Bir yıldız kayıyor kayıyor kayıyor
Bir dal uzuyor uzuyor
Bir gül kanıyor bir seher vaktinde
Yanıyor bir ateş için için
içimde içimin de içinde
Bir ezgi dönüyor dönüyor dönüyor
Bir ney eriyor dudaklarımda
Aşkın bir adı da yorulmamaktır.
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(Ara Çağrı)
Sen bir taze haber gibi gelmiştin unutmadım
Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım
Aşktı alıp verilen, altın bir vakitti yaşadığımız
Birmuştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım
Can oynardı evlerde, yollarda, meydanlarda
Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım
Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi
Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım
Ah sevgili! hayat görünürdü kapından bir çırpınış yüreklerimizde
Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım
Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku
Senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım
Ebedi masum çocuklar zamanın solmayan çiçekleri
İstemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım
O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar
Ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım
Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı,
Nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım!..
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Yazılarından Seçmeler

Müslüman Şairin 
Şiir Rezervi Sonsuzdur

Şiir, malzemesi kelimeler olan bir sanattır. Yani şiir, kelimelerle inşa edilir. Gü
zel Sanatların ağyarını mani efradını cami bir tarifi yoktur; onu ancak eserin
den tanırız. İnsanoğlu dilin, yani lisanın kabına sığdıramadığı duygu ve dü
şüncelerini sanatın diliyle ifade etmeye çalışır. Bunlar resim, müzik, dans, şiir 
gibi sanatlardır. Hepsi güzel ifadeyi ararlar. Ressam kendini renk ve şekillerle, 
müzisyen seslerle, mimar istifle, balerin hareketlerle ifade eder. Güzel sanat
ların içinde şiirin bir ayrıcalığı vardır; o lisana dayalı, malzemesi kelimeler olan 
bir sanat olduğu için ifade gücü en aşkın (transandantal) bir sanattır. Kelime
ler de seslerden oluştuğu için şair yerine göre müziğin gücünden yararlanır. 
Yerine göre kelimelerle tablolar çizerek, resmin sunduğu imkânı eserinde 
kullanır.

Evrende her şeyin, her nesnenin her eylemin, her duygunun kısacası her ol
gunun bir ismi vardır; bu da kelimedir. Şiirin malzeme si de kelime olduğu için 
şair sınırlı da olsa diğer sanatların ifade gücünden yararlanma imkânı bulur. 
Teşbih, telmih, tenakuz, tecahül vesaire gibi edebi sanatla normal dilin ifade 
sınırlarını zorlar. Değişik imajlar la, hayallerle anlatılamayanı anlatmaya, en 
azından sezdirmeye çalışır. Şair olabilmenin, kalıcı şair olabilmenin vazgeçil
meyecek şartı özge bir şiir diline ulaşmaktır.

Elbette şiirden yalnızca şiir beklememiz gerekir, yani aşkın bir ifade!
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Günümüz insanının çağdaş Müslüman şairden yalnızca şiir beklemesi iktiza 
eder.
Günümüz Müslüman şairlerinin ilham kaynağı diğer insanların ilham kayna
ğından ayrı düşünülmemelidir. Yaratıcı, insan, tabi at, aşk, ölüm, korku, vesa
ire vesaire... Müslüman şairin şiir damarları elbette inandığı kutsal metinlere 
öz tarihe, öz toprağına (vatan), milli hasletlerine (millet) ve inanç dünyasına 
(din) uzanmalıdır. Müslüman şairlerin şiir rezervi diğerlerinden daha faz ladır, 
yani sonsuzdur. Çünkü ebediyeti kucaklayanlar ancak Müslümanlardır.
Bir şairin İstanbul'da yaşaması ile taşrada yaşaması arasında şiirsel yönden 
bir fark düşünemiyorum. Bazı şairler İstanbul'da ika met eder (benim gibi; 
İstanbul'u heceleyemez, bazısı taşrada ikamet eder İstanbul'u ezbere okur. 
İstanbul'u yaşamak İstanbul'da ikamet etmek anlamına gelmez.
İstanbul elbette insanoğlunun ortaya koyduğu bütün medeni unsurları için
de toplayan bir dünya başkentidir. Ne mutlu onu okuyabilene, ister içinden 
ister dışından, farketmez!
Günümüz Türk Şiirinin vüsati, derinliği, imaj zenginliği hakkında tam bir bilgi 
edinmek isteyenler Sezai Karakoç'u okusunlar. Sezai Karakoç şiirimize yeni 
bir ufuk açmıştır.
Her şiirin ayrı teması vardır. Ayrıca şairlerde ağır basan temalar vardır. Şiir sos
yal içerikli de olabilir, hamasî de olabilir. Ne bileyim her tür şiir olabilir. Yeter ki 
hakkı verilsin. Eh.. Fili tuttuğu yerine göre tarif edenler her zaman oluyor.
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Yahya Kemal Prof. Kaplan'm 
Sınırlarını Aşıyor*

Cumhuriyetin 50.yıldönümü münasebetiyle Başkanlık Kültür Müsteşarlığınca 
yayınlanan Prof. Mehmet Kaplan'm Cumhuriyet Devri Türk ŞiiriO) adlı kitabı
nın 559-564. sayfaları Birazdan Gün Doğacak adlı şiirimizin tahliline ayrılmış
tı. Söz konusu tahlilinde Prof. Kaplan şahsımız hakkında kendine göre bazı 
tespitlerde bulunuyor ve bizi Mevlana ve Yunus'un yoluna ihanet etmekte 
suçluyor, ayrıca "...İslâmiyet'i millî sınırları aşan bir hareket olarak ele almak"la 
da Yahya Kemal tarafından ortaya konulan ve İlmî gerçeklere uyan 'milliyetçi' 
anlayıştan uzak olduğumuzu iddia ediyordu.
Biz, Prof. Kaplan'm şahsımız hakkındaki yargılarını zamana ve umumî efkâra 
havale etmiş, fakat Mevlâna, Yunus, Yahya Kemal ile, İslâm ve milliyetçilik hak- 
kındaki görüşlerini münasip bir zamanda ele almayı defterimizin bir köşesine 
not etmiştik.
Prof. Kaplan söz konusu yazısında "Ruhun maddeden ayrı bir mahiyeti haiz 
olduğuna inanan Mevlânâ ve Yunus bütün dikkatleri ona çevirirler. Kendile
rinde, her yerde ve her şeyde özledikleri tanrıyı ararlar. Onların politika ile 
hiçbir ilgileri yoktur. Gerçek din adamlarına karşı büyük saygı duyan Selçuklu 
ve Osmanlı hükümdarları politik gaye güden tarikat erbabına müsamaha et
memişlerdir. Bu gelenek lâikliği prensip olarak kabul eden Cumhuriyet dev
rinde de devam etmekle beraber, her devirde olduğu gibi, bu devirde de dini 
politik gayelere alet edenler çıkmıştır" demektedir.
"Ruhun maddeden ayrı bir mahiyeti haiz olduğu" keyfiyetine itiraz edecek 
bir tek akıl sahibi düşünülemez, ta ki ruhu inkâr eden materyalistler hariç. 
Mevlânâ ve Yunus kendilerinde, her yerde ve her şeyde tanrıyı ‘ararlardı' değil 
de 'görürlerdi' demek daha doğru olurdu. Çünkü onlar o yüceliğe ermiş kişi
lerdi. "Onların politika ile hiçbir ilgileri yoktu" demekle, eğer "O günkü rejime 
itirazları yoktu"anlamı kastediliyorsa bu da doğrudur. Ama, Yüce Şeriata yani 
Kur'an-ı Kerîm'in mutlak buyruklarına, yani Cenab-ı Allah'ın emir ve yasakla-
* Mavera, Yıl 1, Haziran 1977, S.7, s. 42-48
185



&w
Erdem Bayazıt Kitabı

rina en küçük noktada dahi aykırı düşen bir devlet düzenine karşı çıkmaya
cak, bu yolda canını tereddütsüz kurban “ .meyecek bir Mevlânâ, bir Yunus 
düşünmek abestir."Selçuklu ve Osmanlı hükümdarlarının politik gaye güden 
(yani şer! düzeni değiştirmek isteyen mi demek isteniyor?) tarikat erbabına 
müsamaha etmemişlerdir"sözü ile eğer Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedreddin 
olayına ve emsali olaylara işaret edilmek isteniyorsa; orda müsaade edilme
yen şey yüce şeriata aykırılıktır ve bu aykırı görüşün devlet düzenine esas ya
pılmak istenmesidir. Bu ispat edildiğinde şeriata aykırı düşenin elbette katli 
vacip olur. Ve bu hüküm yalnız tarikat erbabı için değil her kişi için geçer- 
lidir. Lâikliği (din dişiliği) prensip olarak kabul eden Cumhuriyet dönemi ile 
Selçuklu ve Osmanlı dönemleri bir arada zikredilerek bir "gelenek"ten bah
setmek ve bu rejimler aynı kaba konularak müslümanın tavrı hakkında kıyas 
yapmak, Hâkim Karakuşî'nin koltuğuna göz dikmekten başka bir mânâ :fade 
etmez. Bir de Sayın Profesörün kullandığı "din adamı" tabirine değinmek is
tiyorum. Islâm toplumunda din adamı diye bir sınıf yoktur. Müslüman esnaf, 
müslüman devlet memuru, müslüman sanatkar, müslüman âlim, müslüman 
vatandaş vardır. Ancak bunların din işlerini tedvirle görevli olanlarından bah- 
sedilebilinir. Din adamı diye bir sınıf olmadığından gerçeği ve sahtesi de söz 
konusu olamaz. Belki müslüman görünümünde olan dinsizler olabilir, ki ona 
terminolojide, "münafık" tabir edilir. Onların da hükmü, küfürleri sabit olma
dıkça, Yüce Divana, yani ruz-i mahşere bırakılır. Çünkü kâlblerin içindekini 
ancak Cenab-ı Allah bilir.
Şimdi gelelim Yahya Kemal'in "ilmi ve objektif" milliyetçilik anlayışına. Bizi, 
"İslâmiyeti millî sınırları aşan bir hareket olarak ele almak"la suçlayan Sayın 
Prof. Kaplan, bu durumun Yahya Kemal tarafından sınırları belirlenen "İlmî ve 
objektif" milliyetçilik anlayışına ters düştüğünü iddia etmektedir. Bu iddiaya 
mesnet olarak da Yahya Kemal'in Siyâsî ve Edebî Portreler(2) adlı kitabında 
söz konusu edilen ve şairimizle Darülfünun Felsefe Müderrisi Ahmet Nâim 
Bey arasındaki bir tartışma esas alınmaktadır. Bu tartışmaya geçmeden önce 
Yahya Kemal'in islâmiyeti nasıl telâkki ettiğini bizzat şiirlerinden örneklendir
mekte fayda var:

“Hak'dan nizâm-ı âlemi te'mîne er gelür"

"Tevhîd içün bu halkı döğüşmüş yiğitlerin 
Yüz şehre rekzedildi muzaffer livâları"

"Bir kutba bağlı cümle gönüller bir olmalı 
Mâdâm kâinatta birdir Hudâları"

“Tevhide koşmuş ehl-i cihadın birer birer 
Zer-hatta tâk-ı arş'a yazılsın gazaları"
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"Hem şark'ı hem cenûb'u açan bir cihâddan 
Aksetti dehre nâ-mütenâhî bir ihtişam"

"Hakkaa ki ser-firâz-ı cihân oldu tuğlar 
Ferman-dîn-i zaman ü mekân oldu tuğlar"

"Tevhîd maksadıyla geçirmişti ömrünü 
Ref'etti ermaganını Dergâh-ı Vahdete"

"Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedi 
Kâfi değil sadâna cihan-ı Muhammedi"

"Gark-ı nûr olmalı îmân-ı Muhammed'le Firenk 
Bu sefer Rim-Papa'dan Hazret'i İsa'ya kadar"

"Düşsün çelengi Rûmun eğilsin ser-i Firenk 
Vur Türk'ü gönderen yed-i takdir aşkına"(3)

Yahya Kemal'in yukarıya aldığımız mısralarında "İslâmiyeti millî sınırları aşan 
bir hareket olarak''ele almadığına hükmedebilmek için, ancak, her ne paha
sına olursa olsun "İslâmiyeti, gerçeğinden saptırılmış ve hayattan kovulmuş 
Hıristiyanlığa benzetmekle görevli”olmak gerekir.
Şimdi, gelelim Yahya Kemal'in "İlmî ve objektif" milliyetçilik anlayışının istih
raç edildiği meşhur tartışmaya; Yahya Kemal Siyasî ve Edebi Portreler adlı 
kitabının Ahmet Nâim Bey'i anlatan bölümünde: "...felsefe müderrisi Ahmet 
Bey'le, İslâmiyetin telâkkisine dâir, sertçe bir kavgamız oldu" dedikten sonra 
hadiseyi şöyle anlatır:"1921-22 arasında Tevhîd-i Efkâr'da, Millî Harekete dair, 
milliyeti benim anladığım yolda, bir nevî yazılar yazıyordum. Hemen hepsi 
eski İstanbul'un ruhanî semtlerini teşrih etmeğe çalışan bu nesirlerde, fetih 
hâtıraları ve İstanbul surlarına gömülmüş olan ilk cedlerin mezarları etrafında 
teşekkül etmiş mahallelerin mânâları, hülâsa bu toprağın'vatan toprağı'diye 
tekevvün edişinin hikâyesi vardı. Şüphesiz ki bu yazıları, ben, her şeyden ev
vel bir Türk gibi duyarak yazarken, İslâmiyetin çok katı, çok maddî adetâ riyâzî 
gibi olan (Her halde Yahya Kemal burada 'değiştirilmesi mümkün olmayan' 
yani 'mutlak' demek istiyor) uknumlarının (unsur) üstünden atlayarak, neh- 
yettiği noktalara, bunların zevkine kadar gidiyordum"diyerek hadiseyi nakle
der. İşte Ahmet Nâim Bey'le aramızda kavga bu bahisten çıktı.
O gün gaalibâ Tevhîd-i Efkâr'da, 'Eyüp'e dâir nesrim çıkmıştı. Bu nesirde Eyüp 
şehrinin nasıl tekevvün ettiğini hikâye ediyordum. Peygamberin, hicrette, 
Mekke'den Medine'ye gelişini, devesinin Ebâ Eyyub'un evinde duruşunu,
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o eve misafir oluşunu, hicreti müteakib zuhur eden Bedir Gazasında Ebâ 
Eyyub'un Peygamberin bayrağını taşıyışını, sonra Ebâ Eyüb'ün İstanbul'la 
muhasarasna gelişini, ölüp Haliç kenarında, şimdi yattığı noktada gömülüşü
nü, Eyyub'un ölümünden sonra kaç defa İstanbul'u fethetmeğe gelen İslârr 
ordularının onu hatırlayışlarını, nihayet bu an'âneTürk ordularına intikal ede
rek Ebâ Eyyub'u 'Alemdar-ı Rasululllah' olarak her neferimize, İstanbul surlar: 
önünde görünüşünü, nihayet 1453 de, Fetih'ten bir kaç gün evvel, tam halk 
kafasında bir Veliyullah olan Akşemşeddin'in âlem-i mânada, Eyyub'un kab
rini keşfedişini, bu keşif yüzünden orduda emsalsiz, şedid, ruhanî bir vecc 
hasıl oluşunu, ve vecdin şevkiyle şehrin fethedilişini, hulâsa, fetihten sonra ilk 
şehidlerin Eyyub'un etrafında çevrilen mezarlarıyle, o güzel Ölüm Şehri'mizin 
tüylerini tespit etmeye çalıştığım bu hikâye o günlerde vatandaşlarımız; 
tehyîc ettiği halde, Ahmed Nâim Bey'i kızdırmış."
O gün Darülfünunda Kâtib-i Umûmî'nin odasında Ahmed Nâdim Bey'in '...Za
ten dalâlete düşmüş bu milleti şaşırtıyorsunuz... Bir zaman türkçülükle, şimdi 
de İslâmiyeti efsaneler üzerine kurulmuş birdin gibi göstererek... Hasılı şaşırmış 
bir halkı bir türlü şaşırtmayı îcâd ediyorsunuz...'diyerek hücum ettiğini, ken
disinin ise buna «İslâmiyeti olsun Hıristiyanlığı olsun, diğer dinleri olsun, bü
tün milletler dâim kendi hilkâtleriyle, temâyülleriyle, ihtiyaçlariyle karıştırarak 
kabul etmişlerdir ve başka türlü olmalarına zaten imkân yoktur..." mealinde 
cevap verdiğini anlatır. Bu hadiseden on üç yıl sonra İstanbul'un Vefâ sem
tinde dolaşırken Ahmet Nâim Bey'le tekrar karşılaştıklarını şöyle hikâye eder: 
"Öğleden hayli sonraydı, Vefâ'ya doğru yürüyordum, karşıdan Ahmed Nâim 
Bey'in geldiğini gördüm. Rahatsızlıktan yeni çıkmış gibi yorgun yürüyordu. 
Beni görür görmez durdu, kollarını açtı, 'Bu tesadüf münasebetiyle Cenab-ı 
Hakka hamdolsun...' diyerek söze başladı. O kadar dostça bir tahassüsle hare
ket ediyordu ki mütehayyir kaldım. Sözüne devam ederek : 'Avrupa'da uzun 
müddet kaldınız, sizi artık görmeden öleceğime bile inanmaya başladım. İki
de birde: - Yârabbi bu adamla son bir defa görüşmeyi mukadder kıl! Tâ ki söy
lemek istediğim bir kaç sözü söyleyebileyim, diyordum, işte bu saatte Allah'ın 
o lutfunu idrâk ettim. Ondan seviniyorum, şimdi sana maksadımı izah ede
yim, nereye gidiyordun'dedi.
Şehid Ali Paşa Kütüphanesi'nin nerede olduğunu bile bilmediğimi ve gör
mek istediğimi söyledim. 'Pekâlâ beraber yürüyelim...' diye teklif etti ve söze 
girişti:'Seninle o kadar sene evvel, Darülfünun'da bir münâkaşada bulunmuş
tum. O münâkaşa sonra benim zihnimi senelerce meşgul etti. Son seneler
de ise, ben, İstanbul'un bir çok semtlerinde gezmeği ve oralarda tıpkı senin 
usulünde, eski mimari eserlerinin tarihini araştırmağı itiyat edindim. Bu hoş 
merak beni sardıkça sardı. Senin bir zaman Tevhid-i Efkâr'da çıkmış yazılarını 
buldum ve tekrar'okudum. Azim bir zevk aldım. Sana bu yüzden ne kadar 
haksızlık ettiğime o yazıların bir şair fantezisi olmayıp hakîkaten manevî birer 
ufuk olduklarına kail oldum. İşte bundan sonra, bu yüzden seni o vakit gü-
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cendirdiğime yandım ve bir daha görürsem ıstıfâ-yı kusur etmeği nezrettim. 
işte azizim söyleyeceğim bu idi'dedi."
Sayın Prof. Mehmet Kaplan'm Yahya Kemal'in milliyetçilik anlayışını "İlmî ve 
objektif" bir şekilde istihraç ettiği meşhur tartışma budur. Bu tartışmada ge
rek Ahmet Nâim Bey'e gerek Yahya Kemal'e hak vermemek mümkün değildir. 
Ahmet Nâim Bey meselelere mesleği icabı İlmî bir biçimde, Yahya Kemal ise 
şair hassasiyeti ile yaklaşıyorlar. Biri fetva mevkiindedir, diğeri ise islâmın vec- 
dini yaşamak ve millete hissettirmek cehdinde. Aradaki ufak tefek aşırılıkları 
ise ülkemizin o günler içinde bulunduğu çok acı şartlarla izah etmek ve hoş 
görmek her zaman mümkündür. Yahya Kemal'in bahse konu olan yazıları Aziz 
lstanbul(4) adı altında yayımlanmıştır. Şairimizin İslâmiyet ve Devlet anlayışı 
hakkında daha net bir fikre sahip olmak için bu yazılardan iki paragraf nakle
derek meseleyi noktalamak istiyorum:
"... Bir gün Ayasofya minaresinden ezan okunduğunu işittim. 857 senesinin o 
sabahından beri asırlarca günde beş defa okunmuş olan bu ezan, hâl-i vâki'di. 
Bu ezanı dinlerken Fatih'i asıl manâsı ile ilk defa idrak ettim.
Yine bir gün padişahlarımızın Topkapı Sarayı'nda Revan Köşkü'nü ziyaret edi
yordum; uzaktan Kur'an okunuyordu, yavaş yavaş sese doğru yaklaşırken ne
reden geldiğini ziyaretimde rehber olan zata sordum. Dedi k i: 'Hırka-i Saadet 
Dairesinden geliyor.'
Peygamberimizin hırkasını sakladığımız cennet gibi yeşil bir odanın türkkâri 
penceresi önünde durdum, içerde iki Hafız vardı. Biri ellerini kavuşturmuş, 
gözlerini yummuş oturuyordu, diğeri diz çökmüş müsterih ve yüksek bir ses
le okuyordu. Rehberime sordum: 'Hırka-i Saadet önünde Kur'an ne zaman 
okunur.'Dedi ki:'Dört asırdan beri her saat, geceli gündüzlü.'
Yavuz Sultan Selim'in Hırka-i Saadeti Mısır'dan getirip bu odadaki mevkiine 
koyduğundan beri kırk hafız nöbetle Kur'an okur. Türk tarihinde bir dakika 
bile buradaki Kur'an sesi kesilmemiştir.
Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki manevî temeli vardır: 
Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hâlâ okunuyor! Selim'in 
Hırka-i Saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hâlâ okunuyor!
Eskişehir'in, Afyonkarahisar'ın, Kars'ın genç askerleri siz bu kadar güze! iki şey 
için döğüştünüz!» (Bu yazı, 30 Mart 1922'de yayınlanmıştır.).
"İşte bu rü'ya, çocukluk dediğimiz bu müslüman rü'yasıdır ki bizi henüz bir 
millet halinde tutuyor. Bu günkü Türk babaları havası ve toprağı müslümanlık 
rüyası ile dolu semtlerde doğdular, doğarken kulaklarına ezan okundu, evle
rinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler, mübarek günlerin 
akşamları bir minderin köşesinden okunan Kur'anın sesini işittiler; bir raf üze
rinde duran Kitabullah'ı indirdiler, küçücük elleriyle açtılar, gül yağı gibi bir
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ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler; kan
dil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların, bayramların topları atılırken 
sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler, camiler içinde 
şafak sökerken Tekbîrleri dinlediler, dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, 
hayata girdiler. Türk oldular."
"Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O müba
rek muhitten çok sonra ayrıldık, biz böyle bir sabah namazında anne millete 
tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, firenk terbi
yesi ile yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlamayacaklar!"
Ve nihayet bu yazıyı şairimizin şu beytiyle noktalamak istiyorum:

"Bir gün dolarsa çilemiz ey Rabb-ı Zül-Celâl 
Bir şer bırakma der-kef-i mizan edilmedik."

Dipnotlar
1- Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1973.
2- Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, Baha Matbaası Yahya Kemal Enstitüsü Yayın

ları, İstanbul 1968.
3- Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgârıyle. Baha Matbaası Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları 

İstanbul 1962.
4- Yahya Kemal, Aziz İstanbul, 3. baskı. Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 

1974.

190



Erdem Bayazıt Kitabı

Vahyin Diriltici Soluğu'

İkinci Dünya Savaşı sonunda Birleşik Amerika Avrupa meselelerine ve do
layısıyla Orta Doğu'ya el attı. İngiltere ve Fransa savaştan galip çıkmalarına 
rağmen uzun savaş yıllarının yıkıntısı altında bitkin bir haldeydiler. Almanya 
ve İtalya zaten yenik düşmüşlerdi. Amerika'da ise halk oyu "infirad" politika 
sına dönülmesi yönünde gelişi yordu. Bu durumda Sovyet Rusya'da çarlık dö
neminin yayılma politikasının hortlaması için çok müsait bir ortam meydana 
gelmişti. Sovyet Rusya bu emperyalist iştihasını her ne kadar"proleter ihtilali'' 
teranesiyle kamufle etmek istemişse de, mızrağı çuvala sığdırmanın imkânı 
yoktu. Sovyet Rusya'nın bu azgın sömürgen tavrının apaçık ortaya çıkmasıyla 
Birleşik Amerika ister istemez Avrupa'nın vasiliğini kabul etmek durumunda 
kaldı. Böylece yeni dönemler emperyalizminin mimarı büyük ölçüde Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya olacaktı.
Siyasal ve ekonomik doktrinde birbirleriyle çatışmalarına rağmen aynı mede
niyetin iki kutbu olan Birleşik Amerika ve Sovyet Rusya, giderek yeni zaman
lar emperyalizmini oluşturdular ve insanlık bu iki sömür gen devin kıskacına 
düşmüş oldu. İnsanın insanı, milletlerin milletleri, kuvvetlinin zayıfı sömür
mesine dayanan bu emperyalist sistemin, eski Roma ve Yunan'dan tevarüs 
edilen iki da yanağı vardı; (materyalizm) ve (Nasyonalizm)...
ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerek Rusya, gerek Amerika, sömürüye daya
nan, sömürdükçe de büyüyen ekonomilerinin büyük payını "savaş sanayii"ne 
ayırdılar. Bu sanayiin ürünleri bütün beşeriyete ecel terleri döktüren boyutla
ra ulaştı. Artık her iki emperyalist uç, topyekûn bir savaşta "galip" diye bir ta 
raf olamayacağını kestiriyordu. Durmadan silah üreten bir sanayiin ise ayak
ta kalabilmesi için mutlaka bu silâhları tüketmesi gerekiyordu. Buna da çare 
bulundu: "bölgesel savaşlar". Her iki taraf da sömürdükleri bölgelerde gerek 
ırkçılığa, gerek ideolojiye dayalı bölünmeleri elde bulundurdukları büyük 
propaganda güçleriyle kolayca tezgâhlıyorlar, bu bölünmeleri istedikleri za
man mevziî bir savaşa dönüştürebiliyorlardı. Yarım yüzyıldır süregelen bölge
sel savaşlar dikkatle incelendiğinde görülür ki, bu savaşlarda her hal ü kârda
* Büyük Doğu, 29 Mayıs 1978, S.4, s. 5
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kazançlı çıkan emperyalist güçlerdir. Savaşın nimetleri sosyalist olsun, kapita
list olsun, hep emperyalizmin kâr hanesine yazılmaktadır. Savaşın acısı, çilesi, 
ıstırabı ise savaşanların sırtında kambur üstüne kambur meydana getirmek
tedir. Vietnam Savaşı, Hindistan-Pakistan Savaşı, Pakistan-Bengaldeş Savaşı, 
Orta Doğu savaşları, Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki savaşlar; savaşanları, 
açlığa, sefalete, ölüme, ekonomik ve siyasal bunalıma mah kûm ederken, bu 
savaşların perde arkasındaki rejisörlerini, adı ister Rus olsun, ister Amerikan 
olsun, ister Çinli olsun, bu sömürgen devlerin ekonomilerini rahatlatmakta, 
sömürdükleri ülkelerde kolaylıkla at oynatmalarını sağlamaktadır.
Adı ister kapitalist-liberal, İster komünist-sosyalist, emperyalist güçlerin 
"menfaat" savaşında en az değer verdikleri şey insan hayatıdır. "İnsan kıyımı" 
gerek kendi iç müdahalelerinde, gerek birbirleriyle mücadelelerinde başvur
dukları en tabiî yol dur. Bu hususu tarih boyunca gerçekleştirdikleri devrimle- 
rin (!) bir hâsılası olarak da müşahede etmek mümkündür.Tarihlerinde büyük 
devrimler olarak kaydedilen "Fransız Devrimi"nde olsun, "Rus Devrimi"nde 
olsun, "Çin Devrimi"nde ol sun, telef edilen insan hayatı milyonlarla ifadesi
ni bulmuştur. Beşeriyete en büyük acıları tattırmasına rağmen bu devrimler, 
gerek fertlerin, gerekse cemiyetin ahlâk ölçülerinde müspet hiç bir değişim 
yapmadı, insanların mutluluğa ulaşmasında veya problemlerine çözüm ge
tirmesinde hiç bir başarıya ulaşamadı, tam tersine bunalımını en doruk nok
tasına ulaştırdı. "Evrensel insan Hakları" filân diyerek çok cakalı lâflar ortaya 
atılmasına ve sözüm ona birtakım milletlerarası andlaşmalar ve teşkilâtlar 
kurulma sına rağmen, ne AvrupalInın; sömürülen Asya ve Afrika ülkelerinde 
yaşayan insanlara "eşya" muamelesi yapmalarına, ne sosyalist ülkeler halkla
rının aynı muameleye tâbi tutulmasına, ne de Birleşik Amerika'da zencilere 
"köle" gibi bakılmasına engel olunabilmiştir. Dünyanın en zengin ülkesi ol
makla öğünen Birleşik Amerika'da zencilerin sür dürmeye mahkûm oldukları 
lâğım faresi hayatı, demir perde gerisindeki insanların zavallı suskunlukları, 
Macaristan, Çekoslovakya, Polonya gibi ülkelerde girişilen içler acısı isyan de
nemeleri, Çin'de halka yapılan "sürü" muamelesi, Batı Medeni yeti'nin, diğer 
bir deyişle "bâtıl aklın kara medeniyeti"nin bir eseri olarak insanlık adına yüz 
kızartıcı bir merhaleyi sergilemektedir.
Batı medeniyeti bünyesinde adına «devrim» denilen olgular, neticede insan
ları ve milletleri biraz daha "bencil", biraz daha "menfaatçı", biraz daha "zâlim", 
biraz daha "eşyanın kölesi" ol maya şartlamıştır. Oysa, tarih boyunca dönem 
dönem, bunalı ma düşen, zulümde azgınlaşan insanlık ancak Peygamberler 
eliyle gerçek devrimi, asıl ifadesiyle "İnkılâb"ı tanımışlardır. İslâm inkılâbını 
göz önüne alalım: İslâm'dan önceki toplumla, İslâm'dan sonraki toplum arasın 
da, insana bakış, karşılıklı iliş kiler, sahip olunan değer ölçüleri, ahlâk manzu
mesi arasında en küçük bir benzerlik görülemez. İnsan ve toplum kökten ve 
bütünüyle değişmiştir. Kelimenin tam anlamıyla bir "inkılâp" olmuştur. Fakat 
bu muazzam "devrim''gerçekleşirken telef olan insan sayısının, batı devrim-
192



Erdem Bayazıt Kitabı

leriyle kıyas edildiğinde, yok denecek kadar az olduğu görülür. Gaye insan ve 
ufuk Peygamber'in, insanlığın son ve en büyük peygamberinin; evlâdını diri 
diri toprağa gömecek ölçü de zalimleşmiş, hak olarak ancak kuvvetliyi tanı
yan, içkinin, zinanın, faizin çökerttiği bir toplumda, "tam bir karışıklık hali''nin 
hüküm sürdüğü bir kıtada gerçekleştirdiği İnkılâp netice sinde insanlığın yüz 
akı bir ümmet ve Devlet doğmuştur. Medine şehir devletinin kuruluşundan 
Peygamberler Peygamberinin irtihaline kadar geçen on yıllık dönemde İslâm 
Devleti'nin sınırları bir buçuk milyon kilometrekareye ulaşmış ve bu alan 
içerisinde tam bir "İslâm sulh ve selâmeti" teessüs etmiştir. Bu büyük inkılâp 
gerçekleşirden meydana gelen savaşlarda İslâm'ın 120 civarındaki şehidine 
karşılık karşı taraftan maktul düşen 150 civarında insandır, insan hayatına ve
rilen değerin bu ölçüde bir eşine tarih boyunca rastlanmamıştır.
Batı Medeniyeti'nin, insanlığı getirip dayadığı empervalist kıskaçtan, mater
yalizmin kara zulmünden gene "Vahyin diriltici soluğu" kurtarabilir.
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Yeryüzünün Yüzakı Müslümanlar...*

Ne güzeldir müslümanlar!
Bu dünyada ölümsüzlükten bir işaret ancak onlarda vardır.
Öbür dünyaya bir ömür hasadını taşırlar. Savaşta güzeldirler. Barışta güzeldir
ler. Severken Allah için severler, savaşırken Allah rızasını kazanmaktır murad- 
ları. Yalnız Allah’a kulluk ederler, ancak ondan yardım dilerler.

Ne güzeldir müslümanlar! ,
Her hallerinde, her tavırlarında topraktan bir işaret vardır. Mütevazidirler, cö
merttirler, toprak gibi güçlüdürler.
Gayretleri coşkun akan ırmaklar gibidir.
Sabırları omuz omuza vermiş sıradağlar gibidir.
Himmetleri salkım salkım ağan bulutlar gibidir.
Ne güzeldir müslümanlar!
Musibetler karşısında yalçın kayalar gibidirler. İmtihan için her an hazırdırlar. 
Hakk'tan gelene razıdırlar. Tevbe ile temizlenirler. Dua ile beslenirler. Zikir ile 
bilenirler.
Ne güzeldir müslümanlar!
Sevgilerinde cennetten bir koku vardır. Öfkeleri cehennemden bir ibret taşır. 
Dostluklarını kazananlar emniyet ve huzur içindedirler. Düşmanlıklarına mu
hatap olanların uyku tutmaz gözlerini! Muhabbetlerine mazhar olanlara ne 
mutlu. Vay haline buğuzlarını celbedenlerin.
Ne güzeldir müslümanlar!
Şehadetleri dönülmesinde asla ihtimal olmayan bir mukaveledir.

* İslâm, Mart 1985, S. 19, s. 27
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Abdestleri çeliğe su vermek gibidir. Namazları miraca ermektir, zekatları şük
rü eda etmektir, oruçları Rabbin emrine baş eğmektir, hacları Hakk'a vasıl ol
maya yol bulmaktır.
Ne güzeldir müslümanlar!
Gecelerin kalbinde onlar yatar. Gündüzlerin damarında onlar akar. Tohumda
ki sır, meyvedeki hikmet, toprağa emredilen bereket, buluta verilen rahmet 
onların yüzü suyunadır.
Yeryüzünün ebediliğe uzanan destanıdır müslümanlar...
Umutsuzluk nedir bilmezler!
Allah'tan korkarlar. Ve korku nedir bilmezler gayrıdan.
Rikkat üzeredirler... Karınca ezilmesin için, çiçek incinmesin için, anneler üzül
mesin, çocuklar ağlamasın, insanoğlunun kalbi kırılmasın için rikkat, şefkat, 
dikkat üzredirler...
Savaşları rahmete vesiledir.
Muameleleleri merhamet iledir.
Hükümlerinde adalet, emirlerinde muhabbet, tutumlarında ahfet vardır.
Yalnız yaptıkları ibadetlerinde mahviyet, cemaatle eda ettiklerinde heybet 
vardır.
Hakkın emrindedirler.
Mazlumun umudu, zalimin korkulu rüyasıdırlar.
Hakkı hak bilirler. Hakka ittiba ederler.
Batılı batıl bilirler, batıldan ictinab ederler.
Kötü gelirse sebebini nefislerinde ararlar, zaferi ise haktan bilirler.
Ne güzeldir müslümanlar!
"Yeryüzünün yüzakı müslümanlar."
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Cahit Zarifoğlu”

Rahmetli Cahit'le küçüklükten bu yana dostluğumuz vardı. O tam anlamıyla 
bir sanatkâr olarak hayatı yaşadı. Serazad bir kişiliği vardı. Günübirlik şeyler
den zevk almıyor, laf üretmekten hoşlanmıyordu. Sıkıldığı ortamdan hemer 
ayrılırdı. 1970'li yıllara kadar böyle devam etti. 70'li yıllardan sonra aynı Cahit 
bizim dinamomuz olmaya başladı.
Akabe, Mavera, gazetelerdeki yazılar... Yapılacak işin teorisi konuşulurken o 
yoktur. Bir günde üç mesai yapıyor, Afganistan'la, Yeni Zelanda ile, Avustral
ya, Hama ile bağlantılar kuruyor oralardaki müslümanlarla mektuplaşıyordu 
Mavera'da Cahit Zarifoğlu olarak, gazetelerde Ahmet Sağlam ve Vedat Car 
olarak görülüyordu.
Hayatı dolu dolu yaşarken hayatın içindeki şiiri yakalıyordu. Allah onu öyle bi' 
frekansta yaratmış ki şiire girmesine ihtimal vermediğimiz bir kelimeyi şiirin 
yüzük taşı yapıyor, onu kristalleştiriyordu.
Cahit özge bir sanatkâr olduğunu hayatı ve yazdıklarıyla göstermiştir. Üstac 
Necip Fazıl ona artist derdi. 1970'li yıllardan sonra ilişki ağı oldukça genişle
mişti.

* Zaman, 24 Temmuz 1987
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İslâm'ın İnsanla Buluşması*

Müslüman, varlık şuurunu İslâm'ı seçerek kazanmıştır. Yani “Niçin varım?", 
"Nereden geliyorum?", "Nereye gidiyorum?", "Hayat nedir?" "Ölüm nedir?" 
gibi sorulara İslâm'ı din olarak seçerek cevap vermiştir. O artık gerek kendi iç 
huzurunu gerekse çevresiyle uyumunu sağlayacak mutlak bir ölçü kazanmış
tır. İslâm'ın şartlarına uymak, Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak 
onun için artık bir yaşam bilincidir. Müslüman, vakitleri belirlenmiş günlük, 
haftalık, yıllık ve ömürlük belli farz ibadetlerini bu yaşam bilincini her an diri 
tutmanın, bir diğer ifadeyle gaflete düşmemenin bir sigortası o.duğunu bilir. 
İnsan İslâm'la buluştu, Müslüman oldu. Müslüman olarak kulluk görevlerini 
yerine getirerek kurtuluş yolunda, ebedilik yolunda istikametini tayin etti, 
sorumluluğu bitiyor mu? Elbette hayır! Ebedi huzur yolunda elde ettiği bu 
gerçekliği, bu yaşam bilincini, bu kurtuluş ve selamet yolunu diğer insanlarla 
paylaşması, kendisi için istediğini diğerleri için de istemesi gerekiyor. İslâm'ı 
tebliğ görevi! Asla zorlamadan, insan düşüncesinin önüne engeller koyma
dan, fikrin, inancın serbestçe ifadesinin; insanoğlunun seçimini serbestçe 
yapmasının şartlarını sağlamak görevi! Eğer bu şartlar güç kullanılarak engel
leniyorsa bunu defetmek görevi! Yani cihad: Emri bil maruf nehyi aniI münker!

Cihadrn İslâm düşünürlerince yapılmış pek çok tarifi var. Kanaatimce eskilerin 
deyişi ile 'ağyarını mani, efradını cami' en özlü tarif "insanla Islâm arasına gir
miş bütün engelleri kaldırmak"m.

Bir an için 1400 küsur yıl öncelere dönelim; Hz. Muhammed (s.a.s.)'in nü
büvvetini ve risaletini tebliğ emrini aldığı günlere! O ne istiyordu? En özet 
ifadeyle eriştiği gerçey ve bunu açıklamak emrini ifa etmek istiyordu. Müş
rikler ise bu tebliği engellemek için akla gelen her yola başvurdular: Zulüm, 
işkence, cinayet, boykot, yalan, rüşvet, entrika vs. Alemlere rahmet olarak 
gönderilen Peygamber o zaman savaşmakla emrolundu:Ta ki, insanla İslâm 
arasına giren, bütün perdelemeler kalksın. Küfrün perdelemesi defedilsin. O 
asla saltanat peşinde değildi, o asla zenginlik peşinde değildi, o asla dünya

* Zaman, 21 Temmuz 1996
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nimetleri peşinde değildi. Bir tek hedefi vardı, tebliğ etmek, Islâm'la insan 
buluşturmak.
Sormak istediğim soru şu: O günle bugün arasında ne değişti? Değişen ve 
değişmeyen şeyleri sağlıklı bir şekilde tespit edersek öyle sanıyorum ki bu
gün Müslümanların gerek yeryüzünde karşılaştıkları birçok sorunun çözünü 
daha kolay olacak, gerekse Islâm'ın insanla buluşmasını temin yolunda daha 
geçerli stratejiler edinilecek, daha sağlam metotlar bulunacaktır.
İlk önce mutlak olarak değişmeyeni ifade edelim: Allah'ın şeriatı değişmed 
Müslümanların İslâm'ı tebliğ görevi değişmedi. İslâm'ın bütün insanlara, bü
tün insanlığa ulaştırılması hedefi değişmedi. Yani bir başka ifadeyle İslâm'ın 
herhangi bir devletin sınırlarıyla mukayyet olmadığı, herhangi bir coğrafyay
la sınırlı olmadığı gerçeği değişmedi. Yani onun hedefi yeryüzündeki son in
sana da ulaşmaktır. Bunun yanında hidayetin ancak Allah'tan olduğu hakikat 
değişmedi. Müslümanın cihad çerçevesi içinde asıl davasının saltanat olma
dığı, asıl davasının zenginlik, asıl davasının dünya nimetleri olmadığı gerçeç 
asla değişmedi. "Dinde zorlama yoktur" kuralı değişmedi. Yani bir insan İslâm 
seçecekse bu özgür iradesi ile olmalıdır. Allah katında makbul iman budur. Bl 
sıralamayı uzatmak elbette mümkün. Aslında Allah'ın koyduğu ölçülerde bir 
değişme olamayacağına göre herhangi bir Müslüman aydın, tebliğ ve cihac 
bakımından değişmeyen hususları birazcık gayretle tespit edebilir. Biz burada 
daha çok konu ile ilgili nirengi noktalarına dikkat çekmek istedik.
İslâm'ın hayata geçirilmesi sürecinde Asr-ı Saadetle günümüz arasında de
ğişen keyfiyetler nelerdir? Asıl bu yolda doğru tespitler yapabilirsek İslâm'la 
insanın buluşmasını engelleyen perdeleri izale edebilir, diğer bir ifadeyle ci
hadın yönünü tayin edebiliriz.
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Fethi Gemuhluoğlu*

Feth i GerrîuhSuöğSu (Göztepe 1922-İstanbul, Nişantaşı 5 Ekim 1977)

Bir er kişi. Yetişip tanıdığımız son Osmanlı beylerinden. Belâgati ile İstanbul 
efendisi, şecaati ile Türkmen kocası. Hazâ derviş: Halvetiye'nm Şabaniye ko
lundan. Aleviyü'l-meşrep: Sâdıkân-ı ehl-i beytten. Âşık-ı Âl-i Abâ.
Oğullarının adı: Ali ve Selman; Allah onları İslâm milletine bağışlasın. Bakışları 
insanı derinden kavrardı. Adeta içinizin okunduğunu hissederdiniz. Onun
la birlikte olduğunuzda Osmanlı ülkesi gibi geniş olan alnından gözlerinizi 
alamazdınız. Nuru Muhammedi alnında çadır kurmuştu. Onu dinlerken kimi 
zaman içiniz aydınlanır, kimi zaman ağır bir yükle dolduğunuzu duyardınız. 
Efendimiz aleyhisselâtü vesselama atfen sık sık "Ben kavmimin en fasih ko
nuşanıyım" hadis-i şerifini hatırlatırdı. Osmanlı Türkçe'sini onun kadar güzel 
konuşan bir kişi daha tanımadım. İstanbul şivesine tam hâkimdi. Türk şiirinin 
en güzel beyitlerini, en çarpıcı mısralarını sohbetlerinde ondan dinlerdiniz. 
Ceketinin göğüs cebinde daima bir deste kart bulunurdu: Onlarda yeni ya
kaladığı beyit ve mısralar kayıtlı olurdu, bir de Efendi Hazretleri'nden, yani 
şeyh efendisinden işittiği kelam-ı kibarlar. Bazen sıkıldığında, bazen keyifli 
anlarında göğüs cebinden çıkartıp o kartlarda yazılı olanları okurdu, birden 
ufkumuz genişler, ferah bulurduk.
Öz medeniyetine karşı savaş açan, kendi tarihini reddeden, yetiştirdiği de
ğerlere kıyan "devlet politikalarına karşı Cumhuriyet neslinin ilk büyük baş
kaldırısı sayılabilecek Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenazesinin kaldırılması ve 
o gün müzik yayını yapan İstanbul Radyosu'nun kınanması ile ilgili gençlik 
hareketinin başlıca organizatörlerinden biri olmuştu. Ruhunu Cenab-ı Allah'a 
teslim ettiği ana kadar hayatını yeni yetişen gençlere vakfetti. Onların mual
limi oldu. Ağabeylik yaptı. Onlarla dost oldu. Dostluk nedir gösterdi. Yakın 
tarihimizi kişi kişi, olay olay bilirdi. Hayatımda onun kadar çok kişiyle ilişki kur
muş bir başkasını tanımadım. Behçet Kemal Çağlar'danTarık ZaferTunaya'ya, 
Genco Erkal'dan Fikret Otyam'a kadar uzanan bir arkadaşlık hinterlandı vardı.

* Yeni Şafak, 20 Ekim 1996
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İnsanlar arasında köprüler kurardı, köprüleri atmazdı. Sıksık“Herkese bir Haz- 
reti Ömer talihi tanıyın" derdi.
“Önce selam, sonra kelam" derdi.
"Önce refik, sonra tarik"derdi.
"İslâm tenkid üzre değildir, İslâm tebfîğ üzredir" derdi.
“Mü'min kişi yerinmenin de sevinmenin de ötesindedir" derdi.
"Mü’min kişi zan üzre değildir. Zanntn büyüğünden de küçüğünden de nef
sini beri kılmıştır" derdi.
"Bel kardeşliği var, yol kardeşliği var. Aslolan yol kardeşliğidir" derdi.
"Bu memleket pis kediler gibi kendi öz evlatlarını yiyor" derdi.
"Kan dökücü olmayın. Maktul olun, katil olmayın. Mazlum olun, zalim olma
yın. Bize kassab olmak, sayyad olmak, detlak ve deltal olmak yakışmaz. Del- 
laklar vücudumuzdaki kiri önümüze koyarlar, Allah'ın Settarü'l-uyup vasfını 
rencide ederler. Dellaller iki kişinin mabeyninde bir kişiyi iltizam etmek duru
munda kalırlar" derdi.
"Aytp arayıcı olmayın"derdi.
"Küfrün saltanatı kemâlini buldu ve söndü, nifakın saltanatı sona erdi, şimdi 
riyâ dönemini yaşıyoruz, onun da ömrü kısadır" derdi.
"Vehme itibar yoktur" derdi.
"Toprakta malikiyet olmaz"derdi.
"Bir mahalleye imam olduğumuz zaman o mahallenin bakkalı, manavı terazi 
hakkını korumaya başlıyor mu, başlamıyor mu? Bir yere memur olmuşsak o 
memuriyetin ehli miyiz? Mesai arkadaşlarımız bir süre sonra dillerinden kü
fürleri bırakıyor; kadın, içki, kumar kelimelerini yanımızda anmaktan utanı
yorlar mı, utanmıyorlar mı? işte mesele bu!" derdi.
Yeni bir genç adamla tanıştığında "Hiç aşık oldun mu?" diye sorardı.
"Aşk geticek cümle eksikler biter" derdi.
"Gözü olana gün ışımıştır" derdi.
Gökten belâ yağmur gibi yağsa

Başını ana dutmaktır adı aşk"

diyerek bizi uyarır ve yüreklendirirdi. Sevgili Fethi Ağabey! Bizi bırakıp git
tiğinden beri 19 yıl geçmiş. Yıllar üst üste bindikçe sana olan ihtiyacımız da 
büyüyor. Selam sana, rahmet sana!
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Câmi*

El-Câmi! Bütün varlıkları kuşatan yaratıcının bu sıfatını Müslümanlar mabet
lerine özet isim olarak seçtiler.
Câmi, mescidin ötesinde bir anlam taşıyor.
Aslında bütün yeryüzü insana mescid kılınmıştır. Şeriatın ölçüleri içinde te
miz olan her yerde Müslüman ibadetini yapabilir, sadece ve sadece Allah'a 
kulluk ettiği bilinciyle alnını yere koyabilir.
Cenab-ı Allah'ın, razı olduğu dinî, insanlara bildirmek üzere gönderdiği son 
elçisi ve sevgili kulu Hz. Muhammed; öz yurdu Mekke'de müşrikler kendisi
ne hayat hakkı tanımayınca, İslâm'a kucak açan Medine'ye hicret etti. Kutlu 
Medine'ye varmadan önce son konakladığı yer Kuba adlı mahaldi. Müslü
manların be-tahsis ilk mescidi oradadır: Mescid-i Kuba. Allah Rasulü ve sadık 
yoldaşı Hz. Ebubekir birkaç gün Küba'da kaldıktan sonra Medine'ye hareket 
ettiler. Henüz bir iki kilometre yol almışlardı ki Cuma namazı emrolundu. 
Cuma gününün belirlenmiş vakti girdiğinde, Müslümanlar ilk Cuma nama
zını bulundukları yerde eda ettiler. Allah Rasulü ilk Cuma hutbesini burada 
okudu. Bu yerin ismi Mescidü'l-Cuma oldu.
Hz. Muhammed Medine-i Münevvere'de ilk iş olarak devesinin çöktüğü ma
halde kutlu görevinin ismiyle anılan Mescid-i Nebevî'nin temelini attı.
İnşa edilen Peygamber Mescidi İslâm toplumunun kalbi oldu. Artık orada 
toplanıyorlar, orada bütünleniyorlar, orada meşveret ediyorlar, savaşa ve ba
rışa orada karar veriyorlar, toplumla ilgili meseleleri orada çözümlüyorlar ve 
orada ibadet ediyorlardı. Orası okuldu, orası hastaneydi, orası talimgâhtı...
Sonra Müslümanlar çoğaldı, İslâm üç kıt'ayı tuttu. Büyük şehirlere minâreli, 
kubbeli büyük mescidler inşa edildi; adları: Ulu Câmi, Câmi-i Kebir, Cuma 
Câmii, El-Mescid, El-Câmi oldu.
Şu anda yeryüzünün her noktasında, bütün kıtalarda, Asya'da Amerika'da

* Yeni Şafak, 21 Aralık 1997
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Afrika'da, Avustralya'da, Avrupa'da, buralardaki en büyük şehirlerde 
NevvYork'ta, Londra'da, Pekin'de, Moskova'da, Tokyo'da Müslümanların 
câmileri var.

Câmiler! Toplumun günde beş vakit atan yüreği..
Câmiler! İslâm toplumunun akciğerleri, Müslümanların günde beş vakit arı
nıp, yenilenip, enerji yüklendikleri...
İmam'ın arkasında saf tutup bütünlendikleri...
Yek-vücut olmanın sırrına erdikleri..
Câmiler!..
Islâm toplumunun kaleleri.
Câmilerimiz.
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Bir Âlem Göçtü*

ÂbeSurrahim Reyhan Erzincânî (1930-24 Ocak 1998, Saat: 01.00)

irşad görevini Musa Dede Bayburdî (Dede Paşa) Hazretlerinden aldı. Paşa 
Hazretleri'nin 4 Eylül 1973 günü ahirete göçmesi ile, önce; Erzincan'ın merkeze 
bağlı Keleriç Köyü (Yeni ismi Karakaya Beldesi)'nde yürütmeye başladığı irşad 
görevini daha sonra Erzincan merkez ve İstanbul Büyükçekmece Tepecik'te 
sürdürdü. Reyhan Kültür Vakfını kurdu. O vakfın şubeleri Anadolu'nun ve 
Avrupa'nın dört bir yanını tuttu. Keleriç'te her taşını kendi mübarek elleriy
le koyduğu "muhabbet evi"nden yayılan ışık şehir şehir, ülke ülke büyüdü. 
Onun etrafında halkaya oturanlar üçtü beş oldu, beşti kırk oldu, kırktı kırk- 
binleıe ulaştı, insanlar Allah için sohbete erip, Allah için birleştiler, Allah için 
seviştiler! O'nun irşadı ile hayırlı işlerde Allah için yarıştılar.
Âşık meşreb idi. "Kâmil-mükemmil" irşad makamına aşk yoluyla erişenler
dendi. Toprak gibi mütevazı idi.. Şefkati, merhameti; Cenab-ı Allah'ın bütün 
yaratıklarını tutacak boyuttaydı. Gayreti durmadan akan nehirler gibiydi. Cö
mertliği gökyüzünde dolaşan bulutlar, yeryüzünde dalgalanan okyanuslar 
gibiydi. Tebessüm ettiğinde çevresinde güller açardı, sanki yeryüzünde bir 
bahar iklimi yürürlüğe girerdi. Celallendiğinde arslanların bile yüreği, rüzgâra 
uğramış yapraklar gibi titrerdi.
Benim güzel efendim, kalbimdeki meselelere sormadan cevap verenim, müş- 
killerimi halledenim, musibetlere uğradığımda yüküme omuz verenim, dara 
düştüğümde imdadıma yetişenim, darıldığında sitemli bakanım, sevindiğin
de yüzünde güller açanım. Sen gittin bize ağlamak kaldı!
Son ziyaretim sırasında mini mini bir çocuk yanımıza gelip dergahı saadeti
nizi kastederek"Bu ev sizin mi?" diye sormuştu, siz de "Hayır bu ev hepinizin, 
benim evim toprağın altında" demiştiniz, yüreğimin üstüne kurşun gibi otu
ran o işaretten sonra sizi ancak musalla taşında görebildim. Ey şimdi toprağın 
altını tutan, himmetini oradan da esirgeme toprağın üstünde gün dolduran 
bağlılarına!

* Yeni Şafak, 1 Şubat 1998
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VI.
Ardından...

Cumhuriyet 
tarihinde bir ilk:
Bir Şairin tabutu 

Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan tarafından 

taşınıyor.
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Gün Olur Toprak Uyanır,..*

D. Mehmet Doğan

Erdem Bayazıt, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamıyarak, yetmişinci 
yaşını idrak edemeden, aramızdan ayrıldı.
Cumhuriyetin 16, yılında doğmuştu. 10. yılında büyük kutlamalar yapılan, 
marşlar bestelenen, "az zamanda çok işler yapan" Cumhuriyet, 1939'da dün
yanın belirsizleşen durumu gibiydi. Zamanın başbakanı "memlekette a'dan 
z'ye her şey bozuk" diyordu. Bir dünya savaşının sonucunda kurulan yeni 
dünya düzeninin bir ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti, yirmi yıl sonra patlayan 
ikinci dünya savaşının dışında kalmayı varlığını devam ettirmenin temel se
bebi olarak görüyordu. Esasen, savaşacak gücü, imkânı, insan unsuru dışında 
cepheye sürecek bir varlığı da yoktu. Ama savaş, o günlerde bir dünya ger
çekliği idi. Bu yüzden, Türkiye'nin savaş dışında kalması, değişimin dışında 
kalması demek değildi.
Nitekim, savaş sona ererken Türkiye sembolik olarak savaşa girdi; Almanya 
ve müttefiklerine savaş ilan etti! Bu aynı zamanda Ingiltere-ABD safında yer 
aldığının bir göstergesiydi.
Savaştan uzak kalan (veya savaş dışı bırakılan) Türkiye'nin, savaş sonrasında 
kendisi için çizilen yola girmekten başka çaresi yoktu. Ağır totaliter ideolo
jisi cevaz vermemesine rağmen, demokrasiye iki hamlede geçti. Hileli 1946 
seçimlerinin ardından 1950 seçimleri "kurtarıcı" partiyi iktidardan uzaklaştır
dı, fakat "kurtarıcı ideoloji"den kurtulmasını sağlayamadı! "Kurtarıcı" ideoloji 
kurtarıcılık iddiasını demokrasiye rağmen, temel metinlere kaydedecek dar
be ve müdahalelerle varlığını sürdürdü.
Bu ikili yapının başlangıç yıllarında Erdem Bayazıt, genç bir arkadaş çevre
siyle "Gün olur toprak uyanır, ağaç uyanır..." mısraında ifade edilen manaya 
uygun olarak sözünü söylemeye başladı. O yüzden onun şiirinde bir uyanış 
neslinin heyecanı, diriltici ruhu her zaman hissedilir.
Erdem Bayazıt şiiriyle en fazla, doğumundan üç yıl önce vefat etmiş yüzyı
lın gerçek bir nirengi noktası olan Mehmet Akif'in değil, üstad tanıdığı Necip
* http://www.tyb.org.tr/yazar_makale.asp?yazid=1 &id=65
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Fazıl'ın değil, altı yaş büyüğü Sezai Karakoç'un yolundadır. Sezai Karakoç'ur 
şairliğinin en verimli ve etkileyici döneminde gençlik çağındadır ve bir süre 
sonra sözünü söylemeye başlamıştır. Tek başına görünen "Diriliş" şairi, bir ku
şağın müjdecisi olmuştur böylece.
Erdem Bayazıt, bu neslin her zaman yüksek sesle ve "Adın kurtuluştur ama 
söylememeliyim"demesine rağmen açık konuşan, delikanlı şairi oldu.
Bir gün dönümü bildirisi mahiyetindeki "Birazdan gün doğacak" şiiri bütür 
unsurlarıyla Erdem Bayazıt'tır. Bu ülke insanının bin yıllık varlık zeminini ya
pan ve son dönemde merkezden itilmiş olan islâmm, şehrin meydanlarında 
yeni bir üslupla konuşmaya başladığının işaretidir bu şiir. Şiir, sadece, totalite- 
ideolojinin şekilci modernlik vurgusuna karşı değil, insanı inançsızlaştırılan 
yalnızlaştıran ve böylece değersizleştiren modemizme karşı da bir isyanı ifa
de etmektedir:
Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın

Teknoloji, insanı çelik dişlileri arasında öğütürken, İnsanî değerler adına karşı 
çıkan, bu yönüyle de modernizm karşıtı evrensel bir başkaldırıyı da işaretle
yen şiir, yeni bir dönemin müjdesini veren nesilleri tanımlarken, asıl zeminin 
bulur:
Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer 
Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde 
Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz 
Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger

Erdem Bayazıt, "Kızdı mı cehennem, sevdi mi cennet kesilen bir müslüman 
yürek"tir. Hayatın içinde uzun soluklu bir varoluş mücadelesinin heyecanları
nı yaşarken, sabır telkin etse de,
"Kırk ikindi saymalıyım"
dese de, "içinde kaynayan mahşer" onu sürekli yüksek sesle konuşmaya yö
neltir:
Su coşar deniz kabarır canlanır ölü şehirler 
Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından

Siz şimdi taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü

Çatlayacak yalanın çelik kabuğu
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Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu.
Bütün ömrünü ölü şehirleri diriltmeye adamıştır. Arayışlarının bir anında ulaş
tığı sonucu şöyle şiirleştirir:
Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti
Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma
Erdem Bayazıt, toprağımızın uyanışını müjdeleyen öncü kuşaktandı. Sözünü 
söyledi ve veda etti. Allah rahmet eylesin...
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Kırık Kanatlı Leyleği*

Rasim Özdenören

Bekleniyor muydu? Bilemeyeceğim. Sanki beklenmiyor gibi bekleniyordu. 
Hastalığından geçtiğimiz yılın nisan ayında haberimiz oldu. Yeni teşhis edil
mişti. Kozyatağı'ndaki evinde bir aile dostumuzla ve bazı yakın arkadaşları
mızla ziyaretine gittiğimizde:
- Ben bu hastalığın seyrini iyi bilirim, demişti. Konuşmasında şakacı bir ton 
vardı. Geçen yıl, diye devam etmişti, Baysal Seyithanoğlu'nun tedavisi devam 
ederken telefonla arayıp soruyordum, nasıl gidiyor tedavi diye... O da bana 
abi doktorların söylediğine göre tedaviye olumlu cevap veriyormuşum diyor
du. Hep öyle söylerler... Akif (İnan) için de öyle söyleniyordu. Daha başkala
rını da biliyorum...
Ne ki, geçtiğimiz bir yıldan fazla bir süre içinde yaptığım ziyaretlerin hiçbi
rinde bir daha böyle konuşmadı. Aslında biz de ona hastalığı üzerine fazla 
bir şey söylemedik. Sadece kendisini nasıl hissettiğine ilişkin şeyler sorduk. 
Onun dışında da anılardan, genel konulardan konuştuk.

Benim 53 yıllık dostumdu. Bu kelimeyi bilincimin en yüksek tonuyla telaf
fuz etmek istiyorum. Bunca yıl, onunla hem edebiyat yolunda, hem hayatın 
günlük, gündelik dağdağası arasında birlikte yürüdük. Kısa sürelerle birbiri
mizden ayrı kalmışlığımız kuşkusuz, olmuştur. Ancak bu kısa kesintiler hiçbir 
zaman bir arada bulunuşumuza halel getirmemiştir.
Bunca yıl zarfında birbirimizle asla yüksek sesle konuşmadık. Birbirimizi hiç 
incitmedik.
Hastalığının son haftalarında yengemiz Ayşegül hanımefendinin beyanına 
göre, yalnız benim adım telaffuz edildiğinde gülümseyip tepki veriyormuş.
Üç hafta kadar önceki ziyaretimizi Burç FM Genel Yayın Yönetmeni Bünyamin 
Şen, Yeni Dünya dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Bıyıklı, şair Cevdet
* Yeni Şafak, lOTemmuz 2008
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Karal, Asım Gültekin ve daha başka arkadaşlarla ziyaretine gittiğimizde ol
dukça keyifliydi. Doktorlar beyninde tespit edilen bazı lekelerin kaybolduğu
nu bildirmişlerdi. Birlikte fotoğraflar çektirmiştik. Geç vakitlere kadar sohbe
timiz sürmüştü. İyiydi.
Erdem Bayazıt'la dostluğumuz 1955 yılında Maraş Lisesi'nin birinci sınıfından 
itibaren başlar.
Lise yılları boyunca Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Sait Zarifoğlu ve 
daha başka arkadaşlarımızla birlikte Maraş'ın yerel gazetelerinde çıkarttığı
mız sanat edebiyat sayfalarında, lisenin yayın organı olan Hamle dergisi ile 
devam eden edebiyat hayatımız, sonraki yıllarda Akif Inan'ın da katılmasıyla 
Edebiyat dergisi çevresinde yürüyüşünü sürdürmüştür.
1976 yılı Aralık ayından itibaren Mavera dergisindeki yolculuğumuz başlamış 
yaklaşık onbeş yıl sürmüştür.
Erdem de, Alaeddin ve Akif gibi yazmaya titizlenirdi. Onlar, kendilerine özgü 
sesi yakalamadıkça şiir yazmaya oturmazlardı. Cahit'in tarzı farklıydı. O, şiir 
heykel gibi mermerin içinde duruyor, şaire düşen heykeltıraş gibi mermeri 
yontup içindeki heykeli çıkartmaktan ibarettir, diye düşünürdü. Eline, kelime
lerden ibaret olan çekicini alarak şiirini yontmaya başlardı. Erdem, Alaeddin 
ve Akif'se şiirlerinin oluşmasını sabırla beklerlerdi.
Cahit hep çocuksuydu. Akif'se doğuştan kâmil olarak dünyaya gelmişti. Ala
eddin kelimenin bütün yükleri ve yüklemiyle garipti: Efendimiz (sav)'in garip 
kelimesine yaptığı vurgu bağlamında garipti. Dünyaya müstağni idi. Erdem'se 
gerçek anlamında prensti. Maraş'ın Bayazıt beylerinin oğluydu. Şahsiyetiyle, 
yaşantısıyla, şiiriyle, nesriyle haza asalet timsaliydi...
Ben, üniversiteye baba ocağımız olan Eyüp'teki dededen kalma evimizde de
vam ettim. Biz oradayken Erdem'e de bizim eve yakın bir oda kiralamıştık. Bir 
süre orada komşuluk ettik. Daha sonra Ankara'da onunla aynı evi paylaştık. 
Keza Cahit'le ve Akif'le de mekansal yakınlıklarımız ömür boyu sürdü.
Onlardan ayrı kalmışlığım şuramda duruyor ya., bir zamanlar Eyüp Sultan 
Camii'nin avlusundaki çınarın dibini mekân tutmuş olan kanadı kırık leylekler 
vardı. Onlar kanatları kırık olduğu için öteki leyleklerle birlikte uçup göçe- 
mezlerdi. Kendimi, şimdi, bu dünyada onlardan mahrum kalmış o kanadı kı
rık mahzun leyleklere benzetiyorum. Hele de Erdem, Eyüp Sultan'da, uçmaya 
o avludan başladığından bu yana...
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Bir Rind'in Arkasından*

Ahmet  Fidan
"Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter"

Yahya Kemal
Yahya Kemal, ölümü “asude bahar ülkesi" olarak tanımlıyor. Ölüm ancak bu 
kadar güzel tasvir edilebilir. Pazartesi günü öğle namazından sonra İstanbu 
Eyüp Sultan Camii'nin çevresi İstanbul'dan, Türkiye'nin değişik şehirlerinder 
gelmiş aşina yüzlerle doluydu.
Yüzlerde derin bir hüzün ve dillerde birbirlerini kucaklarken dudaklardan dö
külen "Başımız sağ olsun!" cümlesi. Yaz güneşinin sıcaklığının en iyi şekilde 
hissedildiği saatlerde, derin ve bir o kadar anlamlı bir hüzün ve muhabbe: 
ortamı, Eyüp Camiinin civarını halka halka çevreliyordu.
Aşina yüzlerin oluşturduğu halkaların çemberi ikindi namazı yaklaştıkça ge
nişliyordu.
Aşina yüzler diyorum; Erdem ağabeyin cenazesine katılan on binler hep tanı
dık hep aşinaydı. Adapazarı, Adıyaman, Van, İzmir, Erzurum, Trabzon, Konya 
Edirne'den cenaze namazını kılmak, saf tutmak için gelen dostlardı hepsi.
"Asude bahar ülkesi"ne uğurlanacak bir rindin ölümü gönül adamlarını uza- 
diyarlardan çekmiş ve bir halka etrafında birleştirmişti.
Başta edebiyat ve sanat çevrelerinden kalem erbabı ordaydı. Can yoldaşı Re
sim Özdenören bey. Gözler hep ona bakıyor mikrofonlar hep O'na uzatılıyo- 
duygularını dinlemek istiyorlardı. Rasim bey'i dinledim. Farklı şeyler söyleme
di. Ama cenaze namazına katılanların tümünün duygularına tercüman oldu 
TYB Vakfı Başkanı D. Mehmed Doğan, tatilde bulunduğu Çeşme'den katılıyo-- 
du„ Onun da elbette söyleyecekleri vardı. Çünkü otuzuncu kuruluş yıldönü
münü kutlayan Türkiye Yazarlar Birliğini kurmak için birlikte yola çıkmışlard 
Yol arkadaşı idiler.

* http://www.tyb.org.tr/yazar_makale.asp?yazid=4&id=68
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Siyaset dünyası tam kadro ordaydı. Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 
Başbakan Recep Tayip Erdoğan tabutun önünde birlikte saf tuttular. Sonra 
omuzlarına aldı ve naşı taşıdılar. Görülmeğe değer bir manzaraydı. Binlerce 
kelime ile ifade edilemeyecek kadar anlamlı bir görüntü.
Bakanlar, milletvekilleri, eskiler ve yeniler, saf tutanlardandı.
Sivil toplum kuruluşlarının mensupları ve temsilcileri de oradaydı. Duygu ve 
düşünceler hepsinde ortaktı: Erdemli ve soylu bir insanı son yolculuğunda 
yalnız bırakmamak.

Mevlâna'nın deyimi ile bir"Şeb-i Arus"du cenaze namazı. Düğün günü. Ağla
mıyordu insanlar ama sel olmuş gözyaşlarını içlerine akıtıyorlardı.
ikindi namazından sonra cenaze namazı için saf oldu binlerle insan. Zarifoğlu 
"yedi güzel adam"diyordu. Cenazeye katılanların hepsi güzeldi. Güzel insan
lar güzel adamın cenaze namazında bir araya gelmiş, saf tutmuş, el bağlamış 
kendilerinden, içlerinden bir"mü'min" kardeşleri için duâ ediyorlardı. Cenaze 
namazından amaç duâdır.

Tekbir alınmış, namaz kılınmış ve asli vatanına terhis emri almış erdemli in
san, Erdem Bayazıt omuzlarda mezarlığa taşınmıştı.
Cemaat çok yönlü düşündürüyordu.

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşr olunursunuz." 
hadis-i şerifi Eyüp Mezarlığının servileri arasından insanların zihnine lazerle 
yazılmış gibi dolaşıyordu.
Erdem Ağabey, güzel yaşamıştı. Nazik ve kibar bir insandı. Ömrünü harcadı
ğı ve kalben inandığı davasına sonuna kadar sahip çıkmış ve sadakatini son 
nefesine kadar sürdürmüştü. Başlangıçta durduğu kıble ölümünde de aynıy
dı ve asla kıblesini değiştirmemişti. Bu satırların yazarı ile mahrem duygu ve 
düşüncelerini paylaşacak kadar dostluğu vardı.
Erdem Ağabey, hastalanmadan bir müddet önce TYB'ne uğramıştı. Kültür 
Bakanı Atilla Koç o zamanlarKültür Bakanı. Koç'la olan yakınlığından dolayı 
TYB'nin Kültür Bakanlığından bir talebini kendisine iletmiş ve konuyla ilgili 
Kültür Bakanı Atilla Koç nezdinde tavassutunu istemiştim.
Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Necati Evi, istemihanTalay'ın 
Kültür Bakanlığı zamanında onarılmış ve o dönemde Tabipler Odası Anka
ra Şubesine tahsis edilmişti. Konu bazı sivil toplum kuruluşları tarafından 
Danıştay'a götürülmüş ve Danıştay binanın amacı dışında bir kuruluşa veril
diği için tahsisi iptal etmişti. Söz konusu üç katlı bina o dönemden beri boş 
duruyordu.

Sayın Atilla Koç, Kültür Bakanı olduğunda TYB Yönetimi olarak ziyaret etmiş
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ve söz konusu yerin TYB ne tahsisi konusunda kendisine bir de yazı sunmuş
tuk.
Hiç unutmuyorum, sayın Bakan, makamında kendisini beklerken bir elinde 
çorabı içeri girmiş ve makam koltuğuna oturduktan sonra elinde tuttuğu ço
rabını bize karşı ayağını uzatarak giyinmişti.
Yazıyı okuduktan sonra ilgili danışmanı hanımefendiyi çağırmış ve görüşünü 
sormuştu.
Danışman hanımefendi, "Yetkinin kendisinde olduğunu, Mustafa Necati evi
nin TYB'ne tahsisinde bir sakınca olmadığım"söylemişti.
Aradan epey zaman geçti. Kültür bakanlığından talebimize bir cevap alama
dık. Tam o dönemde Erdem ağabey Yazarlar Birliğine gelmişti. TYB'nin şim
diki yerinin darlığından söz açmıştı.
Fırsattan istifade kendisine yukarıda kısaca sözünü ettiğim talebimizi anlat
tım. Sayın Koç'a sunulan yazının bir suretini de kendisine vermiştim.
"Aman, dedi ben şimdi Meclise gidiyorum. Atilla orda. Bu işi bitirelim. Atilla'nır 
hayatta yapacağı en hayırlı iş."dedi. Kalktı TBMM'ne gitti.
Aradan epey bir zaman geçti. Uzun bir aradan sonra Erdem ağabey, TYB'ne 
geldi. Hoş beşten sonra Sayın Bakanla görüşüp görüşmediğini kendisine so'- 
dum."Ahmetciğim!"dedi.
"Şair ve yazar olarak, devlet memuru ve siyasetçi olarak pek çok insanla ta
nıştım ve münasebetim oldu. Dostluk kurdum, çeşitli insanlarla. Hiç kimseye 
kızmadım. Dargın değilim. Kızgın da değilim.." Hiç görmediğim kadarı ile si
nirliydi. Durakladı. Sonra devam etti.

İki kişiden nefret ettim, tiksindim. Birisi Atilla Koç. Bir insan bu kadar m 
olur?"dedi. Ötekini ben söylemeyeceğim. Ama hatıralarımı yazıyorum.
ikinci ismi hatıralarıma saklıyorum.
Cenazenin defni sonrasında zihnimde canlanan bu kısa ama anlamlı konuş
mayı o günlerde yazmak istememiştim. Dost meclislerinde anlatınca ve ola
yın bir kitaba dönüştürüldüğü ortaya çıkınca dostlarım bu hatıranın mutlak- 
kayda geçmesini istediler.
Pek çok seyahatte beraber olduk, iki kez tarafımdan düzenlenen "Altındağ 
Şiir Akşamları" şölenine katılmıştı. Özellikle Strasbourg'ta "Türkçenin Ulus: 
rarası 5. Şiir Şöleni" süresince hep beraber olmuştuk. O şölen esnasında çc- 
büyük bir anlamı olan "Yahya Kemal Büyük Ödülü" kendisine verilmişti.

Nerder, biiebilirdim ki hakkında bir yazı yazacağım ve yazıya Yahya Keıra 
Beyatiı'nın"Rindlerin Ölümü" başlıklı şiiri ile sözlerime başlayacağım.
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Erdem Ağabey'in cenaze namazı ve defin işlemleri tek kelime ile muhteşem
di. "Cenaze" ve "muhteşem" kavramlarının yan yana yazılması yadırganabilir. 
Yadırgansa da ben öyle düşündüm ve yazdım. Çünkü ölüm biz müminler 
için yokluk, hiçlik değil asli vatana terhistir. Erdem Ağabey'le bir adım ötede. 
Havz-ı Kevser başında buluşacağımız ebedi hayat çok uzağımızda değil.
Onun için henüz başlamış bulunan ebedi hayat bizim içinde öyle veya böyle 
bir gün başlayacaktır. Ama kısa, ama uzun süre sonra. Dünya hayatı nedir ki?
Duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak üzere bilgisayarda bu satırları ya
zarken O, "Altındağ'da Şiir Akşamları" şöleninde "Sana, Bana, Vatanıma Dair" 
şiirini okuyordu.
Yüce Rabb'ımız rahmetiyle, iütfüyla muamele eylesin.
Makamın cennet olsun ey güzel insan.

215



Şiirin'Erdem'li İklimi’

So d ık  Yal s ı zuçanlar

Erdem'li bir şair daha çekildi göğümüzden.
Sebep Ey'in büyük şairinin kubbemizde bıraktığı sadası yankımaya devam 
edecek ama, aramızda bir'Erdem'amtı gibi dolaşan bedeninden o soylu ruhu 
ayrıldı.
Artık zihinlerimizde ve kalbimizde yaşayacak. Erdem ağbiyi ilk gördüğümde, 
o tok ve yiğit sesin gerisinde nasıl muazzam bir merhamet ve tevazu taşıdığı
nı fark etmiş, insanlar arasında nasıl temiz bir kimlikte yaşanabileceğinin en 
canlı örneğini tanımıştım.
Sebep Ey, Horasan erenlerinin mayaladığı Anadolumuzun saf ve temiz insa
nının dilinden gelen bir sestir,'ey Sebeplerin Sebebi'demektir.
Varolanlar birer sebeptir, siz asıl Sebeb'e bakın der.
Erdem Bayazıt, kalbinde bu toprakların, yüzyılın başlarında maruz kaldığı 
manevi çözülmenin acısını en çok taşıyan ve Allah bilir, bu acıyla o ölümcül 
hastalığa düçar olan bir erdir, erendir.
Modern zamanların çürüyen, bozulan ve kokuşan ortamında, zekasını kur
nazlıkta kullanan birer tilkiye dönüşen şaircikierin hangi biri, dağlara şöyle 
seslenebilir:

"Burçlarında ceylan taşıyan yücelere ey
Ayın hüzün saati gözlerinden
Kuytu yerlerine sümbüller dökülen
Nergisler açan eteklerinde
Göklerden muştular indiren güvercinleriyle
Dorukları bembeyaz yaşmaklarıyla
Güneşe uzanan ağaçlarıyla
Zamanı hiç geçmeyecekmiş gibi donduran
Ey bir yanıyla derin sulara dayanan
Ey dağlar nerdesiniz ey"

Ceylan, kamil insandır, arınmış, saflaşmış, gönül aynası temiz, kalb-i selim sa-
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hibi kadim insandır. Ceylan saflıktır, daima hayrettir, kırılgan, hassas, gramın 
binde birini tartan bir akıl ve kalp terazisidir. Ay, kamil insanın en yetkin örne
ği olan Efendimiz'dir. O, hüznün peygamberidir, hüzünlü peygamberimizdir. 
Zaman, O'nun elindedir, Sezai Karakoç'un ifadesiyle,'Allah'a teslim olarak eş
yayı teslim alan'dır.
Kuytu yerlerine sümbüller dökülür, eteklerinde nergisler açar, göklerden 
kanatlı melekler müjdeler indirir. Zamanla sonsuzluğun kesiştiği anlar O'na 
özgüdür, derin sulara dayanır...Erdem Bayazıt, yüzyıllar sonra, ruhu bedenin
den ayrılmış olsa da hakikat'i devam eden zamanın mimarına böyle seslenir.
Bu ses,

"Bozuldu yolcular yollarda kaldı 
Edep erkan gitti dillerde kaldı 
Bendelerin zayıf hallerde kaldı 
Beklerim yolların gel efendim gel"

diyen Pir Sultan Abdal'ın sesidir.

Erdem Bayazıt, binlerce yıllık bir geleneğin, irfan ırmağının içinden konuşan, 
sesi yer yer Dadaloğlu, Köroğlu, Pir Sultan Abdal'ınki gibi gürleşen, yer yer 
Fuzuli'ninki gibi içlenen, yer yer de Şeyh Galib Dede, Necip Fazıl ve büyük 
usta Sezai Karakoç'unki gibi bilgeleşen bir sesle konuşur.

Rahatsızlığının yeni yeni başladığı günlerde, Rasim Ağbiyi konu alan bir açı
koturumda aynı masayı paylaştığımızda, artık onun 'hikmet burcu'na yerleş
miş olduğunu görmüştüm.
İnsan yaşlandıkça çocuklaşır, yani iş başa döner, hakikat devrini tamamlar
mış.

Çocuk ve bilge, Erdem Bayazıt'ın şiirinde de, kemal devrini yaşadığı günlerde 
iyiden iyiye sesini yükseltmişti.
Onların kuşağı, Türkiye'nin irfani değerlerinin yağmalandığı, bir yangın ye
rinden kalan enkazın belirdiği bir dönemde ilk gençliğini idrak eden bir ku
şaktı.
Onlar, köktenci biçimde gelenekle bağlarımızın koptuğu bir dönemin geride 
bıraktığı kaosun içinden çıktılar.

Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaattin Özdenö- 
ren, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu ile birlikte Erdem Bayazıt, bizim irfani gelenek
le, ilahi Hikmetle bağlarımızı, edebiyat üzerinden yeniden kurmaya çalışan 
büyük sanatçılardır.
Gelecek kuşaklar onların kıymetini daha çok anlayacak ve onları sevgiyle, 
minnetle anacaklardır.
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Erdem Bayazıt, bu kuşağın içinde, sesi en tok ve davudi olanıdır ve şiirin ■ 
epik, destansı sesi ile farklı bir yere sahiptir.
O yer, edep kökünden gelen edebiyatın, bir yol bir yordam olduğunu bize 
sürekli hatıriatır.
O da aynı topraktandır, edebiyatın verimli ovası Maraş'tandır, Zarifoğlu ve 
Özdenören'lerle aynı candandır.

O soylu ruhun aşısı, Büyük Doğu'nun mimarındandır, Necip Fazıl, Sezai Kar~ 
koç ve Nuri Pakdil'in sesleri sanki Erdem Bayazıt'ta birleşmiş, yiğit bir eda;.: 
kavuşmuştur.

irfani geleneğimizin modern zamanlardaki muazzez bilgesi Fetn 
Gemuhluoğlu'na adanmış o destansı şiirinde dediği gibi, 'ulu ses çarka do 
kunmuş've'Renk denizde karar kılan ebedi tarla'olmuştur.

Bediüzzaman,'iman, manevi birtuba-yı cennettir'der.
Erdem Bayazıt'ın şiirine nüfuz edildikçe, imanın nasıl bir güzellik, gerçekli», 
iyilik ve yiğitlik içerdiği anlaşılır.

Bu şiir, bize, imanın bir hüsn-i mücerred ve münezzeh olduğu'nu anlatır.

insanın nasıl ilahi bir tecelli ile sürekli açılan bir gül olduğunu söyler.

Bunu, yüksek bir sesle yapar, Anadolumuzun uğradığı manevi yıkıma karş 
güçlü bir iç direnç geliştirir ve bunun destanıdır.

"Zamanın idrak incisi ses döner döner döner de 
Yönelir sebebe 
Sebeb ey"

bu acıyla söylenmiştir.

Onu Veda şiiriyle selamlıyor, ötede de nurlar içinde kalmasını diliyorum :
"Bu şehirden gidiyorum
Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi
Gururu yıkılmış soy atlar gibi
Bu şehirden gidiyorum
İnsanlar taş gibi bana yabancı
Ağaçlar bensiz hüküm giyecek bulvarlarda
Bir tambur bir yalnızlığı anlatıyorsa
O ışıksız pencereden
Ben onu bile bile duymuyor gibiyim.
Bu şehirden gidiyorum 
Gömerek geceyi içime 
Sabahın hüznünü beklemeden 
Gidiyorum bu şehirden
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Hüzün, Haberin İçindeydi'

Yusuf Z i y a  Cömert

Cumartesi günü, akşam yakını. Sinan Aygün tutuklanmış. Mustafa Balbay ser
best bırakılmış. Emekli generaller Şener Eruygur, HurşitTolon mahkemede. 
Gazetenin başka taraflarını tamamladık, paşaların akıbetini bekliyoruz. Haber 
gelse, manşet yazılacak, sayfa bağlanacak.
Nazif Abi aradı. Tam adıyla, Ersin Nazif Gürdoğan. Bir acı haber verdi. Erdem 
Abi, ahirete göçmüş.
Sebeb Ey. Ateş gibi bir şeydi, ilk onu okumuştum Erdem Bayazıt'tan.
Henüz tanımıyordum. Süleyman Özdil, 'babacan bir adam' diyordu, bir tek o 
vardı aklımda.
Sonra tanıdım.
'Yeryüzü bana mescit kılındı' diye başlayan "Sürüp gelen çağlardan" şiiri ve 
"Sana, bana, vatanıma, memleketimin insanlarına dair." Herhalde o yıllarda 
en çok onları okumuşumdur.
Sonra gittikçe derinleşen, hayata ve ölüme nüfuz eden, "Bir gün öleceğimi 
biliyorum""Ve ölüm/Bir güvercin/Beyaz/Süzülen masmavi gökten/Berrak su
lara" mısralarını içeren şiirler.
Akabe'de 4 adamdı onlar. Cahit Abi, Rasim Abi, Erdem Abi, Akif Abi. Oldum 
olası soğuk bulduğum Ankara'yı biraz olsun sıcak yapan bir ortamdı orası.
Herkes oraya gelirdi. Kimse yabancı değildi, onların olduğu yerde, işitecek bir 
çift güzel söz mutlaka vardı, içilecek bir çorba ve bir bardak demli çay mutla
ka bulunurdu.
Erdem Abi, iki yıldır rahatsızdı. En son, Bahçelievler Belediyesi'nin Kazan'daki 
Ramazan programına gitmiştik. Kızı Şevde de vardı.
Nazif Abi haber verdiğinde, o cümle geldi dudaklarıma. Gitti Erdem Abi, gitti 
Sebeb Ey şairi.
Şimdi, isterim ki, insanlar, bir daha okusun Erdem Abi'nin şiirlerini. Rahmete 
vesile olsun.

* Yeni Şafak, 7 Temmuz 2008.
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Erdem Abi'nin vefat haberini sayfaya koyarken, Haşan Doğan'ın acı habe' 
düştü ajanslara.
Geç tanımıştım Haşan Doğan'ı. Futbol Federasyonu Başkanı olduktan belk 
bir hafta sonra. Nasıl biri olduğu hakkında bir fikrim yoktu. Ayaküstü konuş
muştuk, ilk izlenim, 'güzel adam'. Kibir yok. 'Ben bilirim' yok. Onun durumun
daki çok az insanda rastlarsınız o olgunluğa. Konuştuğu her insdna değe- 
veren ayrıca gıcık etmeyen bir tevazu.
Son olarak, Cenevre'de, Ali Bayramoğlu, Mustafa Karaalioğlu ve ben, kaldığ 
otele uğradık. Gazeteci arkadaşlara röportaj veriyordu. Biraz sohbet ettik.
Futbol Federasyonu Başkanlığındaki performansı da olağanüstüydü. Es
kilerden alıştığımız şovmenliğin, hamasetin zerresi bulunmuyordu Haşan 
Doğan'da.
Coşkusu, hep birlikte, ekranlarda gördük, safi coşkuydu. Çocuk sevinci gibi 
katıksız, sımsıcak...
Benim hafızamda hep o Almanya maçındaki gol sevinciyle kalacak.
insan'ın kalbinden gelen kelimeler önemlidir.'Hadise'nin özetidir o kelimeler. 
Geç bulduk, çabuk kaybettik. Haberi aldığım andaki büyük şoktan sonra dili
me gelen ilk kelimeler bunlardı...
Tanıklık etmek istiyorum, o iki güzel insan için tanıklığımı duyurmak.
Erdem Abi de, Haşan Doğan da, mü'min adamlardı.
Hayat, böyledir. Gidenler, kalbimizi acıtır, ama dönüşü yoktur.
Şimdiki işleri, çok daha önemlidir, giderler.
Onlar giderken, biz, hayatın acımasızlığının ardından koşmak zorundayız.
Darbe mi yapmak isteyenler varmış? Evet varmış. Darbe yapmak için, kasten, 
kaos mu üreteceklermiş? Suikast mi yapacaklarmış? Evet yapacaklarmış.
Hayat hiç bitmeyecekmiş gibi, acımasızca, yapacaklarmış.
Yaptıklarının millete haksızlık olduğunu, zulüm olduğunu bile bile yapacak
larmış.
Bir MHP'li arkadaşım, "Türkiye cerahatlerini temizliyor" diye yorumluyor olan
ları.
"Eğer temizleyemezse, külliyen cerahat olacağız"diye tamamlıyorum.
Taşra sayfası, haber tamamlanmadan gitti.
Akşam, aynı hüznü taşıdık, aynı hüznü bulduk katıldığımız meclislerde.
Gün bitti. Gece saat 02.00'ye yaklaşıyor.
Haber geliyor. Paşalar tutuklanmış, Metris'e götüreceklermiş.
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Erdem Bayazıt'ın Ölümü*

Mustafa Miyasoğlu

Erdem Ağabeyin bir yıldan fazla süren rahatsızlık sonucu hayata veda edişine 
elbette üzüldük. Üç kadar önce üç Allah dostuyla ziyaretimizin bizde bıraktı
ğı izlenim, onun 70 yaşına kadar yaşayacağı ve yuvarlak yaş dönümlerindeki 
ihtişama uygun bir şekilde, 50. sanat gününü de kutlayacağımız ümidini ve
riyordu. Eşi, oğlu ve kardeşi aziz dost Ahmet Bayazıt'la birlikte bir öğle sonu 
geçirdik. Bir ilkyaz gününün bütün güzelliği evinin içindeydi. Mutluydu.
Bana ilk kez Şiirler kitabını -öteki dostlarla birlikte- imzalayıp vermiş, ben de 
kitabın başındaki şu sözleri gülümseyerek okumuştum: "Okuyucuma! /  Şiir 
diye/Bir ömür tüketerek yazdıklarım /  iki saatte okunuyor /  Bundan ucuz ne ola
bilir /Havadan başka?"

Bu sözlerdeki ironik tarafa dikkatinizi çekerim. Hayat ve sanat ilişkisinin bir 
yanı bu...
69 yaşında, 50. sanat yılında 200 sayfalık bir şiir külliyatı ve gazetelerde kalmış 
yazılarla bir gezi kitabı, Erdem Bayazıt'ın bütün külliyatını ortaya koymaktadır. 
Hepimizi acı ve kahır dolu günler geçirmeye zorlayan siyasî şartların, büyük 
tarihi sorumlulukların tasası...
Bizi en çok tüketen bu acılar ve sorumluluklardır. Erdem Bayazıt'ın şiirlerinde, 
yazıları ile gezi notlarında görülen, İslam dünyasını kucaklayan tarih ve top
lum sorumluluklarıdır. Soylu şairlerin şiirinde, büyük romancılarla denemeci
lerin eserlerinde hep bunlar görülür.
Onunla yollarımız çok yerde kesişti. Edebiyat ve Mavera dergileri yanında Yeni 
Devir ile pek çok yayın organlarında aynı zamanlarda yazdık, benzer düşün
celeri benimseyip savunduk. Son olarak,T. Yazarlar Birliği'nin Strazburg'da dü
zenlediği Uluslararası Türk Şiir Şöleni'nde ve Geleneksel Erciyes Şiir Şöleni'nin 
ilkinde birlikteydik. TYB Strazburg'da ona Yahya Kemal Şiir Ödülü'nü vermiş, 
ama nedense bu ödülTYB'nin öteki ödüllerinden daha önemli olduğu halde 
hiçbir biyografik notta belirtilmemiştir. Buna dikkati çekmek istiyorum.
Erdem Bayazıt adının Mehmet Akif ve Necip Fazıl kadar Yahya Kemal ve Sezai
* Anadolu'da Vakit, 7 Tem m uz 2008.
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Karakoç'la da birlikte zikredilmesi, bir ortak ruhun ve bize özgü estetik çizgi
nin ifadesi bakımından çok önemlidir. Onun gerekyazıları ve gerekse sohbet
leri, bunların yanında sınıf ve dönem arkadaşlarıyla birlikte yönlendirmesini 
benimsedikleri Nuri Pakdil adıyla hatırlanır.
Rasim ve Alaeddin Özdenören'le Cahit Zarifoğlu ve M. Akif inan'la dostlukları 
sanki ezelî ve ebedî olmuştur. Bir nesli bunların etrafında toplanmaya teşvik 
eden de birden çok nesle ağabeylik eden Fethi Gemuhluoğlu olmuştur. 0 
yüzden Erdem Bayazıt, Sebeb Ey adlı ilk şiir kitabını, kitabına ad olan ünlemi 
sıkça anan Fethi Beyin annesine ithaf etmiştir.
Onunla arkadaşlarının sanat ve edebiyattaki temel çizgisi kadar, siyasettek1 
gelişim ve değişimleri de benzer bir nitelikte değerlendirdiğimiz çok olmuş
tur. Son devir meşâyihine de aynı şekilde muhabbet ve rabıta gösterdik; aynı 
zâtın emrine uyup sohbetlerine katıldık. Bu son müşterek duygu, belki de 
aramızdaki en önemli ortak özellik olarak ebedi kalacaktır...
Erdem Bayazıt adını daha Kayseri Lisesi'nde talebe iken duymuş, Necip Fazıl 
ve Sezai Karakoç çizgisinde eserler verdiğini öğrenmiş ve benimsediğimiz 
çizginin bizden önceki temsilcileri arasında görmüştüm. Bu da bize güven 
vermişti. Şiirlerini ilk kez ya Diriliş dergisinde, yahut 1968 yılında Eskişehir 
grubunun yayınladığı Çıkış dergisinde okumuştum.
Maraş doğumluların sıla hasreti çok az sanatçıda vardır. Edebiyat dergisinde 
yazanların çoğu, hep bu hasretin insanlarıydı. Fakat Nuri Pakdil'in yenilikç 
tavrı bu hasreti de saklıyor, ama Erdem Bayazıt'ın yaz aylarında Maraş bağla
rına taşınarak hasret giderişini duyuyorduk.
Erdem Bayazıt'ın rahmetli Cahit Zarifoğlu ile yakınlığı bu şehrin mensubu 
ve sınıf arkadaşı olarak, bu hasreti çekmekten de ötede, babalarının aynı 
Nakşîbendi şeyhine bağlı oluşlarıyla da ilgili bir husustu sanıyorum. Bunu Ca
hit Zarifoğlu ile ilgili bir sohbette açıkladığı zaman, onların ruh akrabalığının 
derecesine biraz daha vâkıf olduğuma inandım.
Yayın işlerinde tanıtım ve promosyon bakımından sanki menfi bir tavrımız 
olduğundan ötürü, Sebeb Ey'in öteki şiirleriyle birlikte en azından 10. bas
kıya ulaşmış olmasına rağmen, hep daha az ve mütevazi baskı sayıları veril
di. Vakur ve beyefendi tavrını hayatının hiçbir döneminde bozduğuna şahit 
olmadığımız Erdem Bayazıt'ın memuriyetle birlikte yazı ve siyasî hayatı, her 
zaman bir Müslümana yakışan sorumlulukta olmuştur. Yukarıda adlarını sıra
ladığım beş arkadaştan ahirete ilk giden Cahit Zarifoğlu olmuştu. Sonra M. 
Akif inan ve Alaeddin Özdenören Hakka yürüdüler. Bugün de Erdem Bayazıt'ı 
yolcu ediyoruz.
Yolumuzun "önden giden atlılar"ına rahmet okurken, mahşerde buluşmayı 
diliyoruz...
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Sanki Yaprak Dökümü*

M e h m e t  Niyazi

Kader onu eli öpülesi milletimizin yükünü üstlenmek zorunda bırakmıştı. 
Kırgız'dı. Sovyet vatandaşı olarak dünyaya gelmişti ama cümle âlem onun 
Türk olduğunu biliyordu. Aksi takdirde "Toprak Ana", "Beyaz Gemi", "Kopar 
Zincirlerini Gülsarı" gibi bugün insanlığın ortak birikimi haline gelmiş, tari
hin akışını etkileyecek eserler veren bir sanatçıyı yere göğe sığdırırlar mıydı? 
Zayıf dönemlerinde milletlerinin yükünü çekmek her babayiğidin harcı değil
dir. Fakat o altın beyinli adam buna kendini mecbur hissetmişti. Kısa bir süre 
geçmişti ki Ahmet Yüksel Özemre Hocamızın vefat haberiyle sarsıldık. Ciddi 
bir bilim insanı idi; metafizik âlemle temellendirilmeyen ilmin anlamsızlığının 
farkında idi. Hem ehl-i dil, hem de ehli dildi. Çevresindekilere sürekli güzellik
leri tavsiye eder, insan yetiştirmenin ve yetişmiş insanın kıymetini bilirdi.
Ve nihayet can dostlarımızdan biri daha bu ulu kervana katıldı: Erdem Baya- 
zıt. Kendisini hukuk fakültesine başladığım yıl tanımıştım. O zamanlar Necip 
Fazıl'ın eserleri liselerde okutulmaz ve adı ürkütücü bir tavırla kulaktan kula
ğa fısıldanırdı. Gençliğin büyük çoğunluğu için meçhul olan bu adam kimdi? 
Ne iş yapardı? Maksadı neydi? Fakültenin kantininde oturduğumuz sırada 
Nuri Pakdil ağabey üstadın "Sakarya" şiirini okudu ve o şiiri dinlemekten aldı
ğım tad uzun süre dimağımdan silinmedi. Bilahare Erdem Bayazıt'tan "Geçen 
Dakikalarım" şiirini dinledim. Necip Fazıl'la kurduğum ünsiyette onlar mühim 
bir rol oynadılar.
Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Öz- 
denören... Fikir ve sanat tutkunu bir grup Maraşlı... Malayani konulardan hoş
lanmazlar. Siyaset gibi ucuz uğraşları da konu edinmezler. Sohbetleri ağırlık
lı olarak sanata, düşünce hayatımıza ve estetiğe dairdir Sanki bu farklılıkta 
Maraş'ın toprağının bir tesiri vardı. Sanki "Maraşlı Şeyhoğlu"nda olduğu gibi 
acılarla yoğrularak kavuştuğu derin terkiplerle bize ölümsüz idrakler sunan 
mümbit bir ova idi Maraş. Bu gelen kafile de o verimkârlığın son halkası...
Bilahare bu grubun İstanbul'dan dağılarak Ankara’da toplanmaya başladığını 
gördük. Bu defa halkalarına Ersin Nazif Gürdoğan, Akif inan gibi Maraşlı ol-
* Zaman, 14 Temmuz 2008
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mayan bilim ve sanat erbabı da katılmış, meclisleri genişlemişti. Ankara'nın 
bürokratik havasına tam anlamıyla bir başkaldırı niteliğinde olan "Mavera’ 
isimli bir dergi çıkarmaya başladılar. Siyasi yönü bulunmayan, değişik mahfil
lerden beslenmeyen bir d' rgiyi çıkarmanın ne kadar güç olduğunu konuya 
aşina olanlar bilirler. Bir avuç idealist genç bu zoru yıllarca başardılar. Bu der
gi hem bir okula dönüştü hem de çok geniş çevrelerde yankı buldu. Dikka: 
sahibi bütün araştırmacılar bu derginin fikir ve kültür hayatımızdaki izlerin 
bugün de yarın da takip edebilirler.
Erdem Bayazıt'ın fikri estetikle yoğurup gün ışığına çıkardığı Mavera'daki şiir
leri kısa zamanda dikkatleri üzerinde topladı. Yapmacık olmayan, süsten ari 
saf şiiri yakalamak gayretiyle gürül gürül akan coşkun ırmaklara benzeyer 
şiirler söyledi.

"Bir gün öleceğim biliyorum 
Bunu her an ölür gibi biliyorum 
Anamın yüreğinde bir kor 
Ölene dek sönmeyecek bir ateş 
Kımıldanıp duracak hep.
Karım bomboş bulacak Dünyayı 
Ne olur birlikte ölseydik deyip duracak 
Oysa insan yalnız ölür
Ama o olmayacak dualarla teselli arayacak."

Bir hastane köşesinde titreyen ellerle bir dostun ardından yazmanın ne kadar ac 
ve tahammül edilmesi güç bir hal olduğunu ancak yaşayan bilir. Yüce AUah'tar 
milletimizin bu güzel evladının sevdikleriyle haşrolmasını dilerken, Ahmet Bayc- 
zıt kardeşime, ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar niyaz ederim.

224



Erdem Bayazıt Kitabı

Erdem Bayazıt'la
Ölümü Düşünmek*

Beşir Ayvazoğlu

Son birkaç ay içinde birçok değerli insan birbiri ardınca göçüp gitti. Dilaver 
Cebeci, Cengiz Aytmatov, Nusret Çolpan, Ahmet Yüksel Özemre, Avni Anıl, 
Semahat Özdenses, Necla Pekolcay, Ali Püsküllüoğlu, Haşan Doğan, Erdem 
Bayazıt... Çoğu yakından tanıdığım, sevdiğim, saydığım insanlardı.
İnsan, ailesinden yahut dostlarından birini kaybedince pusuya yatmış ölü
mü dehşetle fark ediyor. Bazen yüksekçe bir yere çıkıp, sesimi kimseye du- 
yuramayacağımı bile bile, "Beyler, üç günlük dünyada huzur içinde yaşamak 
varken niçin böyle boğaz boğazasınız? Neyi paylaşamıyorsunuz? Ölüm var, 
bakın, hem de çok yakınınızda!"diye haykırmak geçiyor içimden!
Evet, ölüm var, ama insanlar aslında hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak istiyor, 
ölülerini -en sevdikleri bile olsa- toprağa verdikten sonra mezarlıktan da, 
ölüm fikrinden de kaçarcasına uzaklaşıyorlar. Sürekli ölümden ve ölülerden 
söz etmek, yani nekrofili sağlıklı bir ruh hali değil; ama ölüm yokmuş gibi ya
şamak da egonun azgın atını zaptedilmez kılıyor. İnsanın bu küheylanı ara 
sıra dizginlemesinde, yani ölümü düşünerek o güne kadar yapıp ettiklerinin 
hesabını kendi kendine vermesinde fayda vardır.
Evet, dostlarımı kaybettikçe ölümü kendime daha yakın hissetmeye başladım. 
Özellikle Erdem Bayazıt'ın ölümü "ölüm"kavramı üzerinde yeniden düşünme
me yol açtı; çünkü bütün şiirlerini yeniden okudum. Merhum, Türk şiirinde 
ölümü derinliğine hisseden ve çok iyi ifade eden şairlerdendi. Sebeb Ey ve 
Risaleler'deki şiirlerinin toplamından oluşan Şiirler (1992) kitabını okuyunuz, 
ilk şiirlerden itibaren ölümün soğuk nefesini hissedeceksiniz. "Birazdan Gün 
Doğacak" adlı ilk şiir bir ümit ve diriliş şiiri olsa da, "Şehrin Ölümü" adlı ikinci 
şiirde aşka, inanca, toprağa ve insana veda ediliyor. Üçüncü şiirin de adında 
ölüm var:"Ölünün Kıyıları".
Modern teknolojik medeniyetin "mavera"dan kopardığı insanı ve onu yücel
* Zaman, 10 Temmuz 2008.
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ten bütün değerleri öldürdüğünü düşünen Erdem Bey'in şu mısraına di> - 
tinizi çekerim: "Parkta son ağaç da ölüyor intiharı hatırlatan bir ölümle', i  
başka şiirinde, gücü 'toprak kadar eski', 'yer kadar ağır' çocuğa "Altımızda - 
yan bu ölü şehri durdursana"diye seslenen Erdem Bey, ilk şiir kitabına isrra 
veren "Sebeb Ey" şiirinde de, modern şiirin dilini kullanarak klasik şiirin, d: - 
yısıyla tasavvufun ölüm tasavvuruyla bağlantı kurmuştur: Ölüm, kendin:^' 
kurtulmak, daha öteye geçebilmek için ten elbisesinden arınmak, böy i :  
ölümsüzlüğün sonsuz ipini yakalayarak "sebebe yönelmek"tir.
Erken kaybettiği bazı dostları için yazdığı "Önden Gidenler İçin" adlı şiirir: 
"Ben şimdi bu yanda/ Kasılmış çıplak bir kurşun gibiyim/ Namluda" diyer E 
dem Bey, "Ölüme Saygı" şiirinde de,"Bekleyin geliyor ölüm usulca/ Usulca çm 
koynunuza"diye uyarıyor.
Dedim ya, Erdem Bey her şiirinde "mahlûkta gürül gürül devinen bir ırrr: 
olduğuna inandığı ölümden gizli veya açık bir şekilde mutlaka söz etmişi 
Ama uzun bir şiiri var ki, onda sadece ölümden söz eder ve bu kaçınılmaz ge
çeğin felsefesini yapar: Ölüm Risalesi. Şiire 'az az öldüğünün' her an farkı- : 
olduğunu söyleyerek başlayan aziz şairin öyle mısraları var ki, aslında ölü ~ 
taa 1980'lerde hazır olduğunu hissediyorsunuz:

Okuyorum hayatı 
Toprağın üstünden çok 
Altındakilerle var olduğunu

Toprak 
Ölüme aç 
Ölüme muhtaç 
Hayat

Ölüm muhakkak 
Ve ölüm mutlak 
Tek kapısıdır ölümsüzlüğün 

Derin ve incelikli şiirlerden oluşan Ölüm Risalesi'ni yerim olsaydı daha geı 
bir biçimde tahlil etmek isterdim. Yalnız bu Risale'deki şiirlerden birinde, E 
dem Bey'in -Ahmet Yüksel Özemre'nin kendi cenaze törenini tasvir etrre 
gibi- kendi ölümünü anlattığını hatırlatmak isterim (Bu şiiri Derkenar'da o. 
yabilirsiniz). Aslında dış görünüşüyle dağ gibi heybetli bir adam olan Ere? 
Bey'i yakından tanımayan biri, onun böyle şiirler yazabileceğini, hatta ş< 
olduğunu tahmin edemezdi. Şiirindeki gür ve meydan okuyucu sese ra 
men ne kadar halim selimdi, ne kadar iyi yürekli bir Anadolu insanıydı! Ya 
beraber çıktığı can dostlarını, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören ve A<
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inan'ı erken kaybetmiş olması, sanırım onu ölüm fikriyle daha da içli dışlı hale 
getirmişti.
Sahi, Kahramanmaraş'ın "Yedi Güzel Adam"ından kaç kişi kaldı?
Hepsini 1970'lerin sonunda Ankara'da tanımıştım; hatta Erdem Bey'in çıkar
dığı Mavera dergisinde benim de birkaç şiirim yayımlandı. Sonraki yıllarda 
yollarımız fazla kesişmese de, ben hep Erdem Bayazıt adında bir ağabeyim 
olduğunu bilir ve çok severdim onu.
Sevgili ağabeyime Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı ve sabır 
diliyorum.

227



â fer jş ?

Erdem Bayazıt Kitabi

Bir Küheylan Misali Çağladı ve 
Bir Şiir Biledi Gitti'

Yusuf  Kaplan

Erdem Bayazıt Ağabeyi de rahmet-i Rahman'a uğurladık. Şiirimiz, dah; : 
öksüz artık. Hayatımız, daha bir tatsız.
Erdem Ağabey, şiir gibi bir adamdı: Şiir gibi yaşardı: Sessiz ve derinden ba 
dı. Sükût sûretinde bir hayatı vardı: Susarak konuşurdu. O'nun olduğu ye-a 
bir sessizlik varsa, mutlaka o derinden konuşuyor demekti: İç dünyasra 
biriktirdiği kutlu meyvelerin yemişlerini devşirmeye hazırlanın demek: 
Çünkü bu sessizlik, bereketli bir sessizlikti: Birazdan şimşekler çakacak/- 
nalar esecek, Erdem Ağabey bir küheylan gibi çağlayacak demekti.
Erdem Ağabey'le Mavera dergisinde tanışmıştık. Ankara'ya her uğrad i"*  
da uğrardım Mavera’ya. Daha doğrusu, Mavera'ya uğramak için uğradın 
Ankara'ya.
Mavera'nın bürosunda tanışmıştık; yine bir sükût sûretinde hars* 
halindeyken. Cahit Zarifoğlu Ağabey, yeni gençlerden sözediyordu: . 
vadeden gençlerin metinlerinden: Bir çocuk gibi seviniyordu bereketli n a  
simlere.
Ama Erdem Ağabey'le asıl tanışıklığımız, dostluğumuz Ajans 1400'lü yılla-a 
dır: Bir masada Cahit Ağabey otururdu, pencere kenarında, köşedeki ımaan 
Şenol Demiröz Ağabey, Cahit Ağabey'in yanıbaşındaki masada da ber i  
dem Ağabey de bulduğu yere ilişir, iliştiği her yere ve her kese, durmaz m .: 
ka bir şeyler "iliştirirdi". Herkes işiyle meşgulken, bir ânda, biraz önce yuka 
tasvir ettiğim manzarayı yaşardık: Önce sessizlik kaplardı salonu. Sonra -a 
beklenmedik bir ânda Erdem Ağabey yerinden kalkar ve “ortaya" konuşra 
başlardı: Ya bir şiir söylerdi yüksek sesle; ya bir fikir beyan ederdi coşkı* 
derin bir nefesle: İşte o zaman tam bir küheylan misali çağlardı ve he'-r 
pürdikkat kendisine bağlardı.
Ajans 1400'lü yıllarda vakit namazlarına birlikte giderdik karşımızdaki car 
Cahit Ağabey, radyodan geç gelirdi; gelir germez de seccadesini serer ve:  
ce eda ederdi ikindilerini. Kol kola girerek giderdik namazlara: Daha doğ-

* Yeni Şafak, 7 Temmuz 2008.
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karşıma geçer, şöyle bir bakar, sonra kolumdan tutarak kaldırırdı masadan: 
Abdestli olduğumu bakışlarımdan anladığı zaman kolumdan tutar, kaldırır 
ve iki-üç dakikalık camiye 10-15 dakikada giderdik. İşte o zamanlar, benim 
"hakîkî üniversite eğitimi" aldığım eşsiz zamanlardı: Ya bir Pasolini, bir Fellini, 
bir Kurosavva filminden bir enstantane üzerinde uzun tiradlar geçer; ya bir 
fikrini beynime nakşederdi: "Düşün" derdi, "ne diyeceksin bakalım?" diye de 
sormadan edemezdi.
Erdem Ağabey'den asaletin, erdemin, ucuzculuğa prim vermemenin ne de
mek olduğunu öğrendim. Derûnî sessizliğin ve sükûnetin, sükût sûretinde 
coşkunun, heyecanın, taşmanın ve kendini aşma çabasının ne demek oldu
ğunu bir de.
Üç yıl önce, Kırım'da uzun uzun sohbet etmiştik. Yazıları dikkatle takip ettiğini 
söylemişti: "Medeniyet ruhunun yeniden şahlanması gerekiyor: Bu ruh, bizi 
yeniden ayağa kaldıracak yegâne ruhtur. O yüzden, yılmadan, usanmadan 
devam et,"demişti.
Erdem Ağabey'i "ölümsüzlük mevsimi"ne uğurladığımız şu acı günde, böyle 
hatırlamak ve asil bir insan olarak, coşkusu, heyecanı dinmeyen şiir gibi bir 
insan olarak size de böyle hatırlatmak istedim.
Erdem Ağebey'in şiirde yaptığı şey, kendine özgü bir şeydi: Medeniyet ruhu 
ışığında geleneğin, geleneksel duyuş, düşünüş, yaşayış, varoluş tarzlarının 
nasıl yeniden yemiş verebileceğinin, capcanlı kılınabileceğinin canlı bir tim
sali ve şiirde de bunun öncü bir misaliydi: Erdem Ağabey, Yahya Kemal ve 
Necip Fazıl şiirindeki çağlayanı andıran diriliği, Sezai Karakoç şiirindeki çağları 
delip gelen dinginliği ve enginliği, Cahit Zarifoğlu şiirindeki derin işçiliği mez- 
cedebilmiş, kendine özgü bir dille yeniden üretebilmiş hâs bir şâirdi.
Aslında bütün bunların ötesinde, Erdem Ağabey'in gerek asil şahsiyetinde, 
gerek özgün şiirinde onu bir küheylân gibi çağaltan, coşturan, doldurup- 
taşıran kaynak Kutlu Kitabımız'dı. Ajans 1400'lü yıllarda Kutlu Kitabımız'dan 
nasıl coşkuyla, ürpererek pasajlar okuduğunun canlı tanığıyım. O yüzden, 
Mehmet Kaplan, Erdem Ağabey'in şiirinin Yunus'tan, Mevlânâ'dan izler taşı
mak yerine Marksistlerden esinlendiğini söylerken çok büyük yanılgı içindey
di: Sadece şu dizelerde bile başta Kitabımız olmak üzere, Fuzûlî'yi de, Yunus'u 
da, Mevlânâ'yı da, Şeyh Galip'i de, Sezai Karakoç'u da görebilirsiniz:
"Ürperir tabiat üfleyince rüzgârı derin gök soluğu / Ulu ses dokununca çarka / 
Düşer ölümün gölgesi eşyaya / Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendin
den / Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden / Sonra ses olur."
Ve "Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden / İşte yeni bir dünya peygam
ber sözlerinden / Ölüm bize ne uzak ne yakın bize ölüm / Ölümsüzlüğü tattık 
bize ne yapsın ölüm"gibi ölümsüz dizelerinin küheylan gibi çağlayan ve bize 
şiir bileyen şairini rahmetle anıyor, Ahmet Bayazıt Ağabey ve ailesine başsağ
lığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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Bir Martı Süzülüp Kayboldu 
Maviliklerde*

M e h m e t  Doğan
"Can kuş gibi uçar gider 
Bir martının süzülüp
Kaybolması gibi maviliklerde" (Ölüm Risalesi)
“Ve ölüm 
Bir güvercin 
Beyaz
Süzülen masmavi gökten 
Berrak sulara." (Aşk Risalesi)

Sonsuzluğun maviliklerine kanat açtı, bir Erdem ruhu. Hep bir derviş git) 
yaşadı. "Derviş olamadın / Ama başıboş da kalmadın" dedi ama; "Dervişin 
dünyaları /Taşırım cebimde. / Hayat bir elimde; / Ölüm diğerinde." hassasiye' 
içinde ömür sürdü, "Aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu."
Çocukları çok sevdi, imanı gür olur, derler, çocukları çok sevenin. Sezai Ka-r 
koç da Hızırla Kırk Saat'ında, "Çocuk benim ülkemdir / Ana karnı geleceç- 
belgesi" der. Erdem Bayazıt, bu çocuğun peşinde bir ömür tüketti. Onun r_- 
yasını gördü hep. Altımızda kayan ölü şehirleri durduracak o çocuktu. Gü: 
toprak kadar eski, gücü yer kadar ağır olan o çocuk. Ama, yaşadığı çevre - 
şartlar içinde de "Çocuklar zaten hiç çocuk olmuyorlar / Çocukluk kalkr 
dünyadan gibi / Her çocuk antik çağ filozoflarından bir kalıntı(ydı) sanki"
Şair yine de her çocuk görüntüsünde, aradığı çocuğu bulmuş gibi sevin: 
Mabedlerin susamışlığını satan çocuklar; ellerinde oltaları, denizin bir gü . 
şünü arayan, yakalayan çocuklar; çıplak ayakları yumuşak topraklara batr. 
ırgat çocukları; elleri daracık ceplerinde kaybolmuş, titreyen, bir sıcacık s: 
mun, yalın kat bir don için bulvarlara yapraklar gibi dökülen kenar maha M 
çocukları; hangi savaştan arta kaldığı bilinmeyen çocuklar; doğan güne ç. 
lümseyen çocuklarda aradığı, bulmaya çalıştığı, o ebedi masum çocuklar zr 
manın solmayan çiçekleri; gökyüzü çiçekleri, şairin ümit tomurcuklarıydı.
* Yeni Şafak /Pazar Eki, 13 Temmuz 2008.
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"Sırtımda insan yüklü bir gök var" diyen şair, "İp çocuğun elinde balon ipin 
ucunda / Hanidir gökyüzünü bu çocuk dolduruyor / Kim bilir bir gün belki kar 
olup yağar da / Diye toprak sabırla hep bekleyip duruyor"diyerek, bu sabırlı 
bekleyişin mutlaka gerçekleşeceğine, insanlık kışının gidip, insanlık baharı
nın mutlaka geleceğine inandı. Ümidini hiç kaybetmedi.
"Ey babasının kanından annesinin damarına / Henüz damlamamış bebek! / 
Yeni türkülerim var sana: Gör kısraklar ne taylar doğuracaklar / Onlar / Koşa
rak kavisler çizerken meydanlarda / Sen fatih bakışlarla / Seyrederken; / Do
ğada tüm canlılar / Ne tür cümbüşlere duracaklar / Bebeğim / Bir bilsen!"
Şair, beklediği çocuğun geleceğinin çok yakın olduğu sezgisini kuvvetle ta
şır.

"Bir bebek büyür annesinin damarlarında / Her gün ayın büyümesi gibi gök
yüzünde / Bir atın ön ayakları zınk diye durur bir uçurumun kenarında / Bir 
kadının kolları açılır Allahına / Durur çölün ortasında Meryem gibi"
Sevgili Şair, Aziz insan, Hüsn ü Aşkın çocuklarını, rüyalarını süsleyen gökyüzü 
çocuklarını gördü. Dünyanın dört bir yanında onların doğumhanelerinin açıl
dığına şahit oldu. Bosnalı çocukların emanet ettiği şarkıları alacak çocukların 
doğuşlarına tanıklık etti.
İnsanlık madeninin saf cevheri çocukları Mustafa olarak muhafaza etmek, 
selim fıtratın bu nadide özlerini Müslüman olarak yetiştirmek, yokluğun, hiç
liğin pençesinden onları korumak, o güzel ruhun tek derdiydi.
1970'ten önceki yılların ölüm meydanlarında her gün kurban verilen vatan 
çocuklarının kurtuluşu için çırpınan o asil yürek,"Beni Kızılay meydanının or
tasında kurşunlasalar, arkanıza bakmadan yolunuza devam edeceksiniz, bu 
şeytani ölüm tuzaklarına düşmeyecek, takılmayacaksınız"diyordu, arkadaşla
rına. O yol neydi? O yol, Selam yoluydu. Sevda yoluydu. Sevgilinin yoluydu. O 
sevgili, kıyametin koptuğunu görseniz, elinizde bir fidan varsa, o fidanı dikin, 
diyordu. O erdem abidesi gönül de, o anarşi kıyameti içinde vatan çocukla
rına o sevgiliden aldığı dersi veriyordu. Anadolu'dan okumak için Ankara'ya 
gelen bu gül çocuklara, kaldıkları evlerin penceresinden dışarıyı göstererek: 
"Bakın"diyor,"dışarıda kıyamet kopuyor, kan gövdeyi götürüyor, silahlar pat
lıyor, gencecik vücutlar yerlere düşüyor; ama siz bunlara hiç bakmayacaksı
nız, ellerinizdeki tevhid fidanlarını muhtaç gönüllere dikmeye çalışacaksınız. 
İşiniz bu sizin, işimiz bu bizim."Diyor.
1967'de Ankara'da "HABER VERİYORUM" şiirinde şöyle sesleniyor:

Altımızda kayan toprağı durdursana 
Ey gücü toprak kadar eski 
Ey gücü yer kadar ağır çocuk 
Büyüyen elimin üstüne koy elini
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Sana bir yürek vuruşu gibi belirli
Gelen zamanı haber veriyorum
Yıllar sonra ŞİİR BURCUNDAN şu çağrıyı yükseltiyor:
/Haydi çocuklar 
Hepiniz gelin 
El ele 
Bir yere 
Ve her yere 
Akıyoruz bakın 
Yirmibire/

Şair ruhu, şair yüreği, şair sezgisi dervişçe dualarla yönelince yüce dergâha, 
cevapsız mı kalır, duaları? Derviş olamadın, ama nasipsiz de kalmadın diyen 
saf, çocuk kalbin, kalbimizde cana can kattı. O güzel dervişçe duaların kabul 
gördü, Erdem âbidesi.

"Al beni Rabbim 
Çöz beni çoğalt beni
Bütün yarattıklarınla bir kazanda kaynat beni 
Aşk girsin yürürlüğe 
Yeryüzünde ve gökyüzünde 

Hayatın bu yüzünde ve öte yüzünde" dedin, Yunusça bir eda ile. Yeryüzünde 
şiirlerle el ele, gönül gönüle bir sevgi gökkuşağı kuran dünya çocukları, dua
larının karşılığı değil mi sevgili şairim, ey yeryüzünün Erdemi?
"Ölümün iftar sofrasına" oturtuncaya kadar, Yüce Kudret, sanki Tasavvufun 
çocuk saflığına dönme sırrına erdirmek için seni dünya çilesine soktu. Çileha- 
nende çocuk fıtratını, o selim fıtratı, "Aşkla" kazanmanın kahkahasını attırdı, o 
saf gönlüne. Ve dediğin gibi oldu:

"Ölüm bir melek gibi geldi 
Öptü usulca o çocuk yüzü"
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Erdem Bayazıt*

Hüseyin Öztürk

Bin dokuz yüz yetmişli yılların sonu. Ankara Zafer Çarşısı'nın zemin katı. Ge
nellikle sol düşünceye hakim yayınevleri, iş yerleri, kırtasiye, fotoğrafçı ve 
diğer tüketilen maddelerin satıldığı ve AnkaralI ünlü solcuların uğradığı bir 
mekan.
Bu mekanda bir kitabevi vardı. Hatırladığım kadarıyla kitabevinin adı da Fatih 
Kitabevi'ydi. çünkü sahibinin adı Fatih'ti. Akıncılar ve MTTB gençliğinin ağa
beylerinden olan Maraşlı Fatih, solcuların mekanında kendisine bir yer bul
muş ve orada bu ülkenin "yerlilerinin de"olabileceğini göstermişti.
Zafer çarşısı'na gitmeye ilk zamanlar korkardım, çünkü eli yüzü tesir neşir ol
muş, hani Deniz BaykaPın öfkelendiği anda yüzünün gerginliği ve korkunçlu
ğu var ya, işte aynen onun gibi insanı sıtmadan beter hale getiren yüz tipine 
benzer, bir sürü tipler vardı ve herkese düşman olarak bakıyorlardı.
Üstleri başlan kirliydi, tırnaklarının arasındaki kirlerden bir milyon karınca 
doyardı, hele solcu kızların saçları arasında bit ya da pire girse, dünyanın en 
büyük mikroskoplarıyla ne pireyi ne de biti bulabilirdiniz, öylesine kirli ve 
paslıydılar ki, ben de haliyle bu kirli solculardan korkardım. Şimdi de hâlâ kir
lilerinden de temizlerinde de korkarım ya.
Korkumla beraber hep de Zafer çarşısı'nm zemin katını merak ederdim. Fatih 
Kitabevi'nin açıldığını, oraya girip çıkıldığını, kavga falan edilmediğini söylü
yorlardı fakat yine de gidemiyorduk, çünkü solcu gençlerin bildikleri tek şey 
vardı, kendilerinin dışında hareket eden her canlıya düşman olmaktı. Gerçi 
bugün de aynılar ya, her fırsatta CHP bunun en güzel örneğini sergiliyor.
Neyse lafı uzatmayalım. Bir Perşembe günüydü galiba, Erdem Bayazıt ağa
beyi Kızılay'da yürürken rastladık. Ben ilk defa o zaman görmüştüm. Geçmiş 
dönemde bakanlık yapanlardan biri bize o zaman ağabeylik yapıyordu ve 
Erdem ağabeyi de en iyi o tanıyordu. Hemen tanıştırdı ve birlikte yürümeye 
başladık.

* Anadolu'da Vakit, 9 Temmuz 2008.
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Erdem ağabey bizi sevmiş olacak ki, çay ısmarlamak istediğini ama Zafer 
çarşısı'nm zemin katında bulunan Fatih Kitabevi'ne uğrayacağını söyleyince 
daha bir başka sevinmiştik. En azından Erdem ağabey gibi boylu poslu, iri yarı 
ve vurunca adamı devirecek gösterişli birisiyle Zafer çarşısı'na giriyorduk ki, 
"Benim diyen solcular bizden yana bile bakamazdı."
Erdem ağabey ile çarşıya girdik, onu tanıyanlar selam veriyor ve kimse say
gıda kusur etmiyordu. Erdem Bayazıt gibi bir isimle yürümek bile insana 
sıfırdan on puan kazandırıyordu, bunu yaşamıştık. Hep birlikte oturduk ko
nuştuk. Söz şiirden açıldı, edebiyattan açıldı, sanattan açıldı derken sohbet 
uzadıkça uzadı ve doya doya Erdem ağabeyi tanıma imkanı bulmuştuk.
Erdem ağabeyinin babacan görünümü beni öyle etkilemişti ki, artık peşini 
bırakmıyordum. Sonra Selanik Caddesindeki Mavera Dergisi'nin yerine gidip 
gelmeye başladık. O yıllarda Mavera DergisYrim öyle bir cadde üzerinde bu
lunması da apayrı bir gurur ve mutluluk vericiydi.
Allah rahmet eylesin Akif inan başta olmak üzere bütün Mavera dünyasını 
orada tanımıştık, kucağımda çok Mavera Dergisi taşıdığımı, Diriliş taşıdığımı 
bilirim. Hele Erdem ağabeyin; "ipek Yolundan Afganistan'a" kitabı çıktığında 
bir solukta okumuş ve Afganistan'da olup bitenleri onun sayesinde öğren
miştik.
Erdem ağabeyi sonra milletvekili olduğunda da takip etmiştim, özal'ın mil
letvekilleri içerisinde pek çok yiğit vardı ama Erdem ağabeyin yiğitliği daha 
başkaydı. Sözünü esirgemez, söyleyince de karşısındaki teslim alırdı.
Dün son sözünü söyledi ve aramızdan ayrıldı. Bir insan sevilecekse böyle se
vilmeliydi. Eyüp Camii'nin avlusu, ondan fikir ve düşünce nemalanan insan
larla doluydu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere, bu ülkenin 
yiğitleri camideydi. Daha ne denilebilir ki, Allah rahmet eylesin. Ruhu için el 
Fatiha.
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Şairin Ölümüdür Şiiri Öldüren*

Ferhat  Uludere
Kansere yenik düşen şair Erdem Bayazıt dün toprağa verildi. 
"Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölü" dizelerinin sahibi şairin 
son projesi Üsküdar Risalesi ve daha birçok şiiri yarım kaldı. 
Bayazıt 1987'de Kahramanmaraş'tan milletvekili seçilmişti.

Yıllar önce uzak geleceği görür gibi kişisel tarihinin bir özetini çıkarıyordu 
sanki şair, bir dize şiirle açıkça belli ediyordu korkmadığını korkmayacağını, 
bir gün karşına dikildiğinde ölüm, ona söyleyecek sözlerini Bulmak şiirinin 
son dizesinde zaten söylemişti: "Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm / 
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm..."
Ölümden korkmuyordu, belliydi; bedeninde arsız bir örümceğin ördüğü ağ 
gibi yayılan akciğer kanserinin farkına vardığında ölümün yaklaştığını bilme
mek imkânsızdı artık. O da her insan gibi yavaş yavaş geçecekti o devreyi. 
Sonra şiirlerinde çok sık bahsi geçen berzaha atacaktı adımını, bunları biliyor
du, ama yine de son röportajında kırgındı biraz hayata, kırgındı hastalığına; 
eskisi gibi şiir yazamamaktan, çalışamamaktan, belki de şiirlerinin içine yer
leştirdiği ölüm imgesine doğru çıktığı yolculuğu yeteri kadar iyi anlatama- 
maktan yakmıyordu...
"Şu anda hastalıkla mücadele ediyorum. Elimi bazen telefona bile uzatamı
yorum. Kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavileri bütün enerjimi düşürüyor. 
Terapiler yeni bitti. Doktorlar işler yolunda diyorlar..."
Doktorların tesellisine rağmen 5 Temmuz akşamı 69 yaşında, uzun süredir 
kanser tedavisi gördüğü İstanbul Özel Acıbadem Hastanesi'nde hayata göz
lerini yumdu Türk şiirinin önemli şairlerinden Erdem Bayazıt ve dün, ikindi na
mazını müteakip Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
"Her ölüm erken ölümdür"derya Cemal Süreya, onun ölümü deerkendi. Aynı 
söyleşide tanrısından biraz daha izin ister gibiydi, kendisine güç vermesi için 
ricada bulunarak anlatıyordu yapmak istediklerini "Sağlığım iyi olursa bir de 
Üsküdar Risalesi yazmak istiyorum. Bizim itikadımıza göre Kudüs, Üsküdar'dan

* Taraf, 8 Temmuz 2008.
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başlar. Osmanlı döneminde seferler Avrupa'ya bile olsa Üsküdar'dan başlardı. 
Kudüs'e giden yollar mutlaka Üsküdar'dan geçer.
Bunları işleyebilirsek orada yaşayan halkı, tekkeleri, ezanları anlatabilirsek 
işte o zaman Üsküdar Risalesi olacak."
Olmadı, ne kadar çok şiir yazsa da şair, ne kadar çok yaşasa da bir yazar, eğer 
arkada noktası konmamış bir eser kalmışsa o hayat hep eksik kalacaktır ar
tık.
Tek bir şiir yüzünden yarım kalmış hissi veren bu hayat 1939 yılında 
Kahramanmaraş'ta başladı. 1971'de Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra başka bir yere doğru akmaya 
başladı, ilk önce doğduğu topraklara geri döndü Erdem Bayazıt. Başında ka
vak yelleri eserek okuduğu, merdivenlerinden koşarak indiği, sıralarını kara
ladığı, kara tahtanın önünde sözlüye kalktığı Kahramanmaraş Lisesi'ne öğret
men olarak geri döndü, ama kısa bir süre devam etti bu görevine. Daha sonra 
Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde müdür olarak çalışmaya başladı.
İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarımın kuruluş günlerinde genel 
sekreter olarak görev yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Basın Bürosu Memurlu
ğu, Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde de 
bulundu. Sanayi Bakanlığı insan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığı göre
vini yürütürken istifa ederek, kurucusu olduğu Akabe Yaymları'nın ve Mavera 
dergisinin yönetimini üstlenen Bayazıt'ın, ilk şiir kitabı Sebeb Ey 1972 yılında 
Edebiyat Yayınları arasında yayımlandı.
1981 yılında Ajans 1400'ün ekibiyle beraber Afganistan'a doğru yola çı
kan şair, Pakistan'ın Peşaver kenti başta olmak üzere İran, Hindistan ve 
Afganistan'ı gezerek izlenimlerini ipek Yolundan Afganistan'a adlı eserinde 
topladı. Bu eserle 1983 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Basın Ödülü'nü kazan
dı. 1984'te Akabe'nin İstanbul'a taşınması kararıyla bu görevini devrederek 
yeniden memurluğa dönen Bayazıt, DPT'ye sözleşmeli personel olarak girdi.. 
1987 yılı seçimlerinde Kahramanmaraş'tan milletvekili adayı oldu. 30 Kasım 
1987 seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Kahramanmaraş milletvekili seçilen 
Bayazıt, 1992 seçimlerinde adaylığını koymadı ve İstanbul'a yerleşti.
Şiirlerinde epik bir anlatım geliştirerek, İslam'a yakınlığı ile tanındı. Sezai Ka- 
rakoç ve Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi Müslüman şairlerin etkisinde yazan şair 
ölümden ikincil bir imge olarak sık sık söz ediyordu. Ama son dönemlerinde 
ölüm üzerine yazan bir şair haline gelmişti. 1987 yılında yayımlanan Risale
ler kitabında ölüm risalesi başlığında ayrı bir bölüm ayırmıştı ve orada şöyle 
sesleniyordu

"Bir gün öleceğim biliyorum/Bunu her an ölür gibi biliyorum /
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Anamın yüreğinde bir
kor/Ölene dek sönmeyecek bir ateş/Kımıldanıp duracak hep /  
Karım bomboş bulacak
dünyayı/ -N'olurdu birlikte ölseydik- deyip duracak/Oysa insan 
yalnız ölür/Ama o
olmayacak dualarla teselli arayacak/Kızlarımın gırtlaklarında 
bir düğüm /Bir süre
kaçacaklar insanlardan /Boşluğa düşmüş gibi bir duygu İçlerin
de/Sonunda onlar da
kabullenecekler öylesine /  Ölümüme en çabuk dostlarım alışa
caklar/-Yaşayıp gidiyorduk
yahu/Ne vardı acele edecek! diyecekler /  Biliyorum yaklaşıyo
ruz her an/Biliyorum oruçlu 
doğar İnsan/Ölümün iftar sofrasına."
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Şairlerimden Biri Daha Öldü*

A h m e t  Hakan

Erdem Bayazıfı kaybettik...
“Bu taraftakiler" pektanımasa da şairdi Erdem Bayazıt... Hem de iyi şair... 
Yeniyetmeliğim sırasında...
Onun şiirlerini okurken, yumruk yemiş gibi olurdum...
“içinden mahpushane çeşmeleri akan delikanlılar" vardı onun şiirlerinde...
"İki büklüm çapa yapan evrensel kadınlar" vardı...
Ya da...
"Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayanlar" vardı...
Bazı şiirlerinde bir tür "İslama Nazım" gibiydi...
Bir şiirinde geçen "Sabır /  Savaş / Zafer... Adım: Müslüman" dizeleri, 12 Eylül 
öncesinin İslamcı mitinglerinde pankart yapılmıştı...
Tabiri caizse bu tarafın "İkinci Yeni" ekolünün babalarındandı... O tarafta Ce
mal Süreya varsa, bu tarafta Erdem Bayazıt vardı.
Bütün iyi şairler gibi o da Maraşlı idi... "7 Güzel Adam"dan biriydi...
Başbakan Tayyip Erdoğan, hapishaneye girmeden önce çıkardığı şiir kasetin
de, onun şiirlerinden birini okumuştu...
Ardından ağıt yakılmasına gerek yok...
"Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm /  Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın 
ölüm" diyen bir şairin ardından ağıt yakılır mı hiç?

* Hürriyet, 7 Temmuz 2008.
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Erdem  Bayazıt'ın A rd ın d a n '

Ebubeki r  Sifil

1980'li yılların başıydı. Üniversite tahsili için geldiğim ve bir daha ayrılama
yacağım Ankara'lı yılların başlangıcı.. Yoğun okumaların yanında, kimseye 
göstermeden şiir denemeleri yapıyorum. Neredeyse bir defter dolusu şiir 
birikmiş...
Ankara'daki bir vakıfta (hangisi olduğunu hatırlamıyorum) Erdem Bayazıt'ın 
haftanın belli bir akşamı katıldığı bir program olduğunu söyledi arkadaşlar. 
Belki şiirlerimizi gösterme imkânı da buluruz diyerek o akşam çekine sıkıla o 
vakfa gittik.

Ona göstermeye karar verdiğim şiirleri temize çektim, ufak-tefek rötüşlar 
yaptım, randevu saatinde bulunduğu yere gittik.
Yaşlı-başlı, son derece mütevazı ve nazik bir şairle konuşuyor olmanın üzeri
mize yaydığı rahatlık bile şiirlerimi kendisine gösterirken duyduğum heyeca
nı ve gerginliği engelleyememişti...
Şiirlerden bir-ikisini dikkatle okuduktan sonra başını kaldırıp yüzüme dikkat
le baktı ve "Nerede yazıyorsunuz7" diye sordu. Ben, arkasının nasıl geleceğini 
kestiremediğim bu soru karşısında şaşırmıştım. "Hiçbir yerde" dedim, "kendi 
kendime yazıyorum bunları." Biraz şaşkın, biraz babacan ve sitemle karışık ha
fif dozda bir kızgınlıkla "Niçin?"dedi, "bu şiirler mutlaka yayımlanmalı!"
Tekrar ve daha çok şiirle görüşmek üzere randevulaştık, ayrıldık.
ikinci buluşmamızda "eskiden tanışıyor" ve şiirleri beğenilmiş olmanın rahat
lık ve özgüveni vardı üstümde. Vakit geçirmeden şiir faslına intikal ettik. Yine 
benim için hayatî önemdeki beğeni cümleleri ve cesaretlendirici teşvikleri 
eşliğinde şiirlerim arasından bir demet seçti. Muhterem Alim Kahraman'a 
yazdığı bir mektup eşliğinde Mavera'da yayımlanmak üzere İstanbul'a gön
derdiğim o şiirler Mavera dergisinde yayımlanmaya başladığında hissettiğim 
heyecan "köprüyü geçmiş olma''duygusu ve en önemlisi de Mavera ailesine

* http://www.milligazete.com.tr/index.php?action=show&type=writersnews&i 
d=19301
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-okuyucu iken- yazar/şair olarak katılmış olmanın verdiği coşku unutulacak 
gibi değil. İlk şiirim yayımlandıktan sonra aldığım telif ücreti de öyle.
Muhterem Alim Kahraman ağabey o süreçte İstanbul'dan yazdığı mektuplar
la beni yönlendiriyor, şiirde daha iyisini nasıl yapabileceğim konusunda altın 
değerinde tavsiyelerde bulunuyordu. Onun katkılarını da hiç unutamam...
Ondan sonra Mavera İstanbul'a taşınana kadar derginin Sakarya caddesinde
ki idarehanesinin müdavimlerinden biri oldum. Rahmetli Cahit Zarifoğlu'nu, 
Rasim ağabeyi ve daha nice isimleri orada tanıdım. Mavera'nın o dönemde 
ne büyük işler yaptığını şimdilerde daha bir net görüyoruz...
Sonra milletvekili olduğunda bir-iki defa görüşmüştük. Yeni sıfatı Erdem ağa
beyin kişiliğine en küçük bir tesirde bulunmamıştı. Aynı tevazu ve içtenlikle 
odasına kabul etmişti bizi. Hatta niçin ANAP'tan milletvekili olduğunu tartış
mıştık hafif yollu... O ne geniş bir yürekti öyle...
Evet... "Yedi Güzel AdanrT'dan biri daha ayrıldı aramızdan.

"inanana sahip olmak 
insan olmanın şartı 
Kölelikler içinde en onulmaz kölelik 
Hayatın ölümcül yanına 
Takılıp kalmak değil mi?"

Rabbim rahmetini eksik etmesin üzerinden.
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Ne Hayat  Toplamada Hata Yapar, 
Ne de Ölüm Ç ık a r m a d a '

Hüseyin Akın

İnsan işine yarayacak yalanlan seven bir varlık. Bu yüzden doğum gününe 
ayarlı burçları takip etmekten yorgunluk duymaz. Doğduğu günle insanın 
mukadderatı arasındaki korelasyona peköyleakıl erdiremesem deyıldızımızın 
parlaklığı ile göğümüzün derinliği arasında kurulan ilgiden rahatsızlık 
duyduğum da söylenemez.
Şu ana kadar doğduğum günün altını çizerek 'iyi ki doğdum' ayini 
kutlamadım.
Dünyaya gönderiliş gayemin elime tutuşturulan mektubu sahibine 
zamanında ulaştırmak olduğunu biliyorum.
Bu bilgi beni sırtında ağır yükler taşıyan bir emanetçi konumuna 
yerleştirmektedir. Doğduğum gün yaşayacağım yılların muştusu ya da ölü
müme dair bir ipucu olmadıktan sonra her yıl dünyaya ayak basışımın sene-i 
devriyesini kutlamak sadece kendimi avutmak ve uyutmak olabilir.
Dağların bile üzerine almadığı bilinçli ve sorumlu varlık olma emanetini ce
saretle üstlenmişim. Lâkin gün geçtikçe bu emanetin altında ezildiğimi nasıl 
inkâr edebilirim.
Projektörlerimi doğduğum güne değil doğumumla ulaştığım son noktaya 
yani ölümüme çevirmeliyim asıl. Hangi mevsimde, ne zaman, nerede ve ka
çta?
Erik ağaçları çiçek açarken mi, yoksa dağların karı erimeye başlarken mi 
emaneti sahibine iade edeceğim?
Kurduğum en son cümle hayatımı özetlemeye yetecek mi?
Ya elimdeki mektubu sahibine vermeden ölüm gelip beni bulursa?
Bu kadar sorunun içerisinden sıyrılarak dünyaya gelişimin" ilk gününe dair 
neşenin fitilini ateşlemek hiç kolay gelmiyor bana. Hele hayata karşı böyle
* Milli Gazete, 14 Temmuz, 2008
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açık ara mağlupken, dünyanın kalesine tek bir gol bile atamamışken, nas 
olur da eşimi dostumu dünyaya geliş zaferimi kutlamaya davet edebilirim?
Yok, hayır, salt dünyaya gelmiş olmak hiçbirimiz için hayra alamet değildir.
Hayata en bağlı olduğumuz anlar ölüm karşısında en dalgın olduğumu: 
zamanlardır. Hayatın aşırı uyardığı kişi için ölüm sürprizlerle gelen beklen
medik bir misafirdir.
Yüce yaratıcı ölümün dilini anlamakta zorlanmayalım diye perdenin 
arkasından gelen bir vahiy fısıltısı gibi geceyi elçi olarak göndermiştir. Gec; 
de tıpkı ölüm gibi sessizliğin içerisinden gelip dünyayı mistik uykusunda- 
uyandırmamak için fısıltı tunuyla konuşur.
Çünkü dünya uyanırsa çarşı Pazar uyanır; çarşı pazar uyanırsa, haset fesat ve 
ihtiras uyanır; insani zafiyetlerin uyandığı yerde ise insan ile hakikat arasında- 
ipler gerilip kopar.
Tabiatın en güzel giysilerini giyip bütün işve ve cazibesiyle ortalıkta salını: 
durduğu yaz aylarında hayat her şeyi anlatır da bildiği en büyük gerçeç 
(ölüm) söylemez. Sanki Temmuzda, Ağustosta çok kolaymış gibi Hazirand: 
ölmek zor dedirtir adama.
Ölüm pusu kıvamında uykuya, insan ise dünyaya dalmıştır.
Mevsimlerin insanlara yaptığı fenalık böyle bir şey midir bilmem ama ölün 
tam da işte bu dalgınlıkta yakalar insanı.
Tam bir fitneye meftun olmak üzere iken ya da en lezzetli yerinden bir lokm 
dille damak arası ağızda evirilerek gırtlağa doğru yola koyulurken...
Kış hatırlatıcı ve uyarıcı olduğu kadar yaz unutturucu ve oyalayıcıdır. Kı 
mevsiminde tabiat insanın bütün yapıp ettiklerine muhtemel ve müstakbı 
bir sonu hatırlatırcasına el koyar. Gökten gelene karşı insanın çaresizliği he 
zaman kıyamete dair bir ayet yani ipucudur.
Şair Erdem Bayazıt'ın ölüm haberi böyle bir yaz tedirginliği yaşarken ulaştı.
Neredeyse geçmiş bütün Haziran, bütün Temmuz ve onun takipçisi olan a 
larda hep böyle olmuştur.Ya bir dostun, yakının ya da tanışmaya niyet ettiğiı 
bir ismin ölüm haberini derin bir uykudan uyanırcasına almışımdır. Bize kal: 
yargı kesin ve hüküm hazırdır: hayat toplamada hata yapar, ölüm çıkarmad
Bu işlemin sağlamasını doğru yaparsak görürüz ki işin aslı hiç de öyle değild 
Ne hayat toplamada hata yapar ne de ölüm çıkarmada. Ortada bir hata var: 
ancak insanın bölmede yaptığı hatadır. Hayatla ölümün arasını açmak b( 
mede yaptığımız en büyük hatadır. Zira ikisinin sınırları da birbirine dayar 
İkisi de hareketli ve ikisi de canlıdır. ("Şüphesiz ki o Allah ölümü de hayatı < 
hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için yarattı."Mülk Suresi)
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Şair ve Ölüm'

Metin Karabaşoğlu

Sevinçte buluşamayanların, acıda buluşmaları; yaşarken ayrı düşenlerin 
ölümden beraberlik ummaları ruhuma ağır gelir.'Acıda buluşmak'başlıklı ya
zımda anlatmıştım buna dair hem hissiyatımı, hem fikriyatımı.
Öte yandan, yıllar önce, gençliğimin tam orta yerinde güvendiğim dağlara 
kar yağar, yaslandığım çınarlar çatır çatır devrilirken Rabbimin öğrettiği bir 
hikmeti önemserim. "Sınanmamış sevgilere güvenme." Bu, sınanmış sevgile
rin ne kadar güvenilesi, ne kadar da cihanbahâ olduğunun da ifadesidir el
bet.
Birbirinden alâkasız gözüken iki paragrafın meramını üçüncü paragrafta 
buluşturmam gerekirse: Bu satırların yazıldığı gün, (2008 Temmuz'unun ilk 
Pazartesi günü yani) hayatımda yalnızca bir kez yüzyüze görüştüğüm bir 
yiğit insanın, bir büyük şairin, koskoca bir yüreğin kabre konulduğu gün... 
Gittiğimde göreceğim manzaranın acıda değil, sevgide buluşma manzarası 
olacağına kâil olduğum halde, araya maniler girdi, epeyce yakınına geldiğim 
halde, cenazesinde hazır bulunamadım. Ama, ihtimal ki onun cenaze nama
zının kılındığı anlarda, mısralarından birkaçını mırıldanıp, "İşte, mesele bu'' 
dedim. "Hafızalara kazınmış, yüreklere işleyen, hayır ve hakikat namına bir 
değer taşıyan hoş birsadâ bırakabilmek..."
Şair değilim. Ama bir kalem erbabı olarak, iyi şiiri hissedebildiğimi düşünüyo
rum. Özellikle de, bir yaşanmışlığın yankısını taşıyan şiirler beni cezbediyor. 
Hele ki, içinde hem bir hikmet, hem de insanı kapıp götürüveren bir müzik, 
bir âhenk, bir rüzgâr taşıyorsa... Bir şiirin yerini tesbit için bunların bir anlamı 
varsa, merhum Erdem Bayazıt, iyi şairdi. Çok iyi bir şairdi.
Dahası, o tek görüşümde bıraktığı intiba, iyi bir insan olduğuydu. Kimi yerler
de karşımıza çıkan, huysuzluğuna şiir mazereti giydirmeye kalkışanlar cüm
lesinden bir insan değildi asla. Uzun yıllar önce, İz Yayıncılık'ın bir odasında, 
iyi şiiri benden daha iyi farkeden bir mesai arkadaşımla birlikte görüşmüştük 
kendisiyle. Şiirlerinin İz Yayıncılık'ta basımıyla ilgili aşamalara dair. Rahatsız

* http://www.karakalem.net/?articie=3207
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edici bir titizlikten uzak olması, her kelimemizden bir mânâ çıkaracak ene - 
şeşini bize yaşatmadan bizi rahatlatması; zihnimde,'yaşamış' bir adam intib; 
bırakması... Aklımda kalan bunlar.
Üçay kadar önce, onu değil ama, çokyakın bir dostunu görmüştüm Ankara'c; 
Kalbi küfre kapalı ama yüreği her Müslümana açık alicenap kardeşim As r  
Gültekin vesilesiyle, Vadi Kitabevinin önünde bir grup mü'minle birlikte mu- 
terem büyüğümüz Rasim Özdenören'le yaptığımız sohbetin içinde, onda- 
da hatıralar vardı. Lise yıllarından başlayıp hayat boyu sürebilen bu dostluç- 
imrenmiştim. Dile kolay, tam 53 yıl süren, ölüm araya girmese öylece sürü: 
gidecek olan...
Sonra, bir dergide merhum Erdem Bayazıt'la yapılan bir söyleşiyi okumu:- 
tum. En çok, Mavera günlerine dair anlattıkları çekmişti dikkatimi. Onlar - 
içinde de, en çok, kıt imkânlar içinde, merhum Cahit Zarifoğlu'nun diraye
tiyle, bir çuval mercimek, bir çuval bulgur alıp, gelip giden dostları boş çevir- 
meyişlerini...
Bilmem, böyle dostluklar arayıp da bulamadığım içindi belki Erdem Bayazıt - 
hatıralarından ve Mavera yolcularının hayatından benim gözüme çarpan...
On gündür, başka bir sebep bir yana, iki ayrı mekânda kalmış kitaplarımı ve 
dosyalarımı evimde biraraya getirmeye çalışmakla meşguldüm. Bu meyand:- 
miadını doldurduğunu düşündüğüm dosyalar, notlar, kitaplar, dergiler ve fo
tokopileri ayıklamaya çalışıyordum.
Dün gece, dosyalar arasında bir ayıklama işlemine giriştiğimde, elime tir 
dosya geldi. Vaktiyle bizden ve başkalarından duyup ettiklerini kendine m; 
edip kendince biraraya getiren bir yavuz uzmanın tez çalışmasının notla' 
da vardı bunlar arasında. Dünü ile bugünü birbirini tutmayan bu kişinin b. 
çalışmasını saklamalı mı, ayıklamalı mı diye düşünüp İkincisinden yana b 
kanaate gelmiştim ki, rastgele bir sayfa çektim dosyanın içerisinden. Garip
tir, hiç ummadığım halde, Erdem Bayazıt'tan bir paragraf çıktı karşıma. Yaza- 
'önde gelen birislâmcı şair ve eski parlamenter'diye tanıttığı Bayazıt'la 7 Eylt 
1994 tarihinde yapmış olduğu söyleşiden cümleler aktarıyordu bu paragraf
ta. "Müslümanların yazması, daha da çok yazması gerekiyor. Ancak yazara- 
insanımızın şuur düzeyini yükseltebiliriz. Dahası, yazarak ve okuyarak,.Müs
lümanların ufuklarının genişlemesine yardımcı oluruz" diyen Bayazıt, bekle
mediğim bir şekilde, sonraki cümlelerde sözü Risale-i Nur'a getiriyordu: "Sai: 
Nursî'nin Risale-i Nur'u işte bunu gerçekleştirdi. (...) Cumhuriyetimizin ilk ü: 
onyılına bakarsanız, seküler milliyetçi yaklaşıma alternatif bir şahsiyetin va- 
olduğunu görürsünüz. Said Nursî'nin yazılarında işte bunu görürsünüz."
Kendisini hususan Risale-i Nur ile tarif etmeyen bir entellektüelin, Risale- 
Nur câmiasının çıkardığı bir mevkuteye yazdığı bir yazıda, onların yönetiyo 
olduğu bir yayın organında yapılan bir söyleşide, onların düzenlediği bir top-
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lantıda Risale-i Nur'u övmeleri alışık olduğumuz, şahsen pek de itibar etme
diğim bir durumdur. Bütün bunlar, maalesef örneklerini gördüğümüz üzere, 
bir yazarın, bir akademisyenin, bir entellektüelin tabir yerindeyse'pazarlama' 
operasyonunun bir parçası, bir'halkla ilişkiler'kurnazlığı da olabilir pekâlâ. Bir 
al gülüm ver gülüm, hatta kaz-tavuk hesabı içinde, yani içtenlikten mahrum 
bir halde böylesi nabza göre şerbet halleri pekâlâ yaşanabilir ve yaşanır. Ama 
karşısında kendisini Risale-i Nur'la tarif etmeyen, dahası seküler kimlik taşı
yan bir araştırmacıyla yaptığı hususî bir söyleşide Risale-i Nur'a dair böyle bir 
tarif, ancak hesapsız bir yürekten, içtenlikle sâdır olabilir.
Bu paragrafı okuyunca, hem o dosyaya dair kanaatimi değiştirdim; hem de 
Erdem Bayazıt'a dair bir yazıya, bir Risale muhibbi olarak da kendimi mecbur 
bildim.
Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Gittiği diyarda, inşaallah, Bediüzzaman gibi 
simalar onu hoşgeldinler ile karşılasın...
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Erdem(ler)  Ölmez'

H ayrettin  Karam an

Hakk'ın rahmetine, çok sevdiği Allah kullarının sohbetine kavuşan (böyle 
olduğunu umduğumuz ve dilediğimiz) Erdem Bayazıt ile aramızda dostluk 
ilişkisi vardı.
O, bizim değerlerimizi (erdemimizi) temsil eden bir güzel insandı. Fani vü
cudu toprak olsa bile ruhu ebedi olduğu (ölmediği) gibi temsil ettiği ve si
linmez izlerle zihinlere kazıdığı erdem de ölmeyecektir; şu halde Erdem de 

-hayatımızda, zihinlerimizde, edebiyatımızda, şiirlerimizde yaşamaya devatr 
edecektir.
Maddi vücudunun aramızdan kayıp gitmesi de az bir şey değildir; buna üzül
dük, ağladık, içimiz acıdı; ama En Kâmil Kul (s.a.) da oğlunu kaybettiğinde 
"Kalbimiz yanar, gözlerimiz yaş döker, ama ağzımızdan Allah rızasına aykır 
bir söz çıkmaz" buyurmuşlardı. Biz de bunu tekrar edeceğiz.
Merhum aynı zamanda komşumuz idi. Hastalığı sebebiyle birkaç dost ile zi
yaretine gittikten sonra İstanbul'dan ayrıldığım için bu ziyaret son görüşme
miz oldu.
Hanımefendi'nin bize mahsus müsafirperverliği başta olmak üzere her yö
nüyle örnek bir Müslüman evinde idik. Karşımızda amansız bir hastalığa ya
kalanmış olduğu halde ölümden korkmayan, fırsat elverirse hizmet için yaşa
mak isteyen, sonuç ne olursa olsun Hak'tan gelecek olana razı ve Hakk'ın dc 
rızasına talip bir mümin vardı.
Sohbette fon müziği olarak Türk Sanat Müziği'nden saz eserleri (CD'den) icr; 
ediliyordu.
Önce hastalığında ibadetine devam ederken önüne çıkan bazı fıkıh mesele 
lerini sordu, gereken açıklamaları yaptık. Yazılarımı okuduğunu ve memnuı 
olduğunu ifade etti. İcra edilen musiki sebebiyle bir süre ondan ve tanıdığı 
mız musiki üstadlarından, onlarla ilgili hatıralardan söz ettik. Sonra memleke

* Yeni Şafak, 11 Temmuz 2008
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meselelerini, daha sonra da yakın tarihimiz (doğrusunu ve sahtesini) konuş
tuk.
Biz hasta ziyareti kısa olmalı diye kalkmayı istedikçe o devamını istediğini ima 
veya ifade ettiği için sohbet (ziyaret) uzunca sürdü.
Biraz hastalığından da konuştuk. Modern tıbbın imkanları yanında halk dok
torlarının tavsiyelerini de uyguladığını, bu yüzden evin baharatçı dükkânına 
döndüğünü tebessüm ederek söyledi. Hasta bir mümin olarak hem tedbire 
başvuruyor, hem de ecel gelmiş ise imanı ile gitmeye hazır olduğu görülü
yordu.
O, ölüm üzerine çok güzel şeyler yazmış bu arada şunu da söylemişti:

“Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm 
Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm"

Dünya hayatında iken "ölmeden önce ölenler" ölümsüzlüğü tadarlar, dünya 
hayatının sonu olan ölüm gerçekleşince de tadına vardıkları vuslatı doya 
doya yaşarlar.
Ölüm ona değil, bize bir şeyler yaptı.
Biz ağlar iken dilerim o gülüyordun
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Güzel  Ev

E r d e m B a y a z ı t :

Bir zamanlar bu eve, beyler, Erdem gelirdi 
O gelince bu eve, neşe, gündem gelirdi
Cahit gelir, Sait gelir, Akif gelir, gam gider 
Hatme biter, sohbet başlar, çaylara dem gelirdi
Yedi güzel adamlardı, yürekleri dağ kadardı 
Koşuyorken soylu atlar, özengi ve gem gelirdi

Toplanırlar ceylanların, su içtiği gözelere 
Edep içre, nice fikir, ins ü cin ve cem gelirdi
Ve ben dahi bu eve, arada bir gelirdim 
Rengarenk kişilikler, nice adem gelirdi

Şimdi bir hikaye her şey, yani bir yokmuş gibi 
Ko ki varmış bir hayal, rüya, kadem gelirdi
Ah o ki yok şimdi hem, sarsıldı yürekler deprem 
Öteye gitse de Erdem, her dem her dem gelirdi

M e h m e t  Ati l la M a r :

Üç ağustos, iki bin sekiz, 
gece,
sabah ezanı, 
saba makamında, 
ve saat sıfır beş...

Bir zamanlar işte bu ev güzellere denk gelirdi 
Gönüllere bin bir huzur, her yüze bir renk gelirdi 
Yazıya gizem ve sihir, şiire ahenk gelirdi



'

"İçimde kaynayan 
bir mahşer var"
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VII.
Konuşmalar
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"Afganistan işgaline 
ciddi tepki yok"'

Ölümsüzlüğün Peşindeki Seyyah Erdem Bayazıt:

Konuşan :  M e h m e t  Nuri  Yardım
İmza günleri son günlerde gittikçe yaygınlaşmaya başladı.
Kimi yazarlar buna karşı tavır takınırken, kimi yazarlar da ola
ya olumlu yaklaşmakta ve bu günlerin "ticari" olmaktan çok 
"kültürel" bir değer taşıdığına dikkati çekmekteler. Kültür sanat 
dergilerinde konunun tartışması devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta içinde Fatih'te Seha Kitapevi'nde Erdem Ba- 
yazıt, Ersin Gürdoğan ve İrfan Gündüz kitaplarını imzaladılar. 
Günümüz şair yazarlarından Erdem Bayazıt'ın son yayımlanan 
İpek Yolundan Afganistan'a adlı eseri özellikle ilgi görüyordu. 
Eserin önemi, içindeki olayların bizzat görülerek, duyularak, 
yaşanarak yazılmasından ileri gelmekte. Erdem Bayazıt,
7 98 7 Temmuz'unda, Ajans 1400'ten bir film ekibiyle beraber 
Afganistan'a doğru yola çıkmıştı. Ekipte Ahmet Bayazıt, Yücel 
Çakmaklı, Şenol Demiröz, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu 
ve Necdet Taşçıoğiu da bulunuyordu. Bu yolculuk yaklaşık ola
rak iki buçuk ay sürmüş, ekip 270 kişilik bir mücahid grubuyla 
beraber Afganistan içlerini gezmişti. Dağlarda ve vadilerde 
yüzlerce kilometre yol yürüyen, zaman zaman savaşın sıcaklığı 
nı iliklerinde duyan Erdem Bayazıt ve beraberindekiler, Afgan 
liderleriyle görüşmüşlerdi. Film ekibi bu seyahati görüntü olarak 
tespit ederken Erdem Bayazıt da sürükleyici bir anlatımla kale
me almıştı.
Aşağıda Erdem Bayazıt'la imza gününde yaptığımız kısa konuş
mayı okuyacaksınız.

Sayın Bayazıt, Afganistan gezinizin üzerinden nerdeyse dört yıl gibi uzun bir 
zaman geçti. Bu süre içerisinde Afganistan mücadelesinde önemli değişmeler, 
gelişmeler oldu. Siz, direniş hareketinin gidişatını nasıl buluyorsunuz?

Afganistan'dan döndükten sonra da Afganistan ile münasebetimiz kesilme
di. Gerek oradan aldığımız mektuplardan gerek gelip giden arkadaşlarımız

* 15 Temmuz 1985
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vasıtasıyla aldığımız haberlerden, cihadın her gün biraz daha organizeli ve 
daha şiddetli bir şekilde sürdüğüdür. Mücahidlerin hâkimiyetleri özellikle kır
sal alanda gide gide şehirlere de yayılmak suretiyle her geçen gün daha da 
kesinlik kazanmaktadır. Bunun yanında Rusya'nın daha vahşiyane bir şekilde 
bu direnişi bastırmak için gayreti sürmektedir. Bunu basın yayın organların
dan ta kip edebiliyoruz.
Başlangıçtan beri Afgan direniş hareketlerine karşı dünyanın ve İslâm ülkelerinin 
tavrı nasıl oldu. Bugün bu tavırda bir değişiklik söz konusu mu?

Başlangıçtan beri gerek hür dünya, gerekse Islâm ülkeleri Afgan işgaline karşı 
gereken tepkiyi göstermemişlerdir. Bu tepki hep göster melik kalmıştır. Eğer 
Islâm ülkeleri gereken yardımı gösterselerdi Afgan mücahidlerinin başarısı 
çok daha ileri noktalarda olurdu kana tindeyim. Mesela herhangi bir roket 
fabrikasının iki aylık imalatı mücahidlere intikal ettirilebilse mücahidler ora
daki Rus zırhlı araçlarına karşı hareketlerinde çok daha başardı olurdu. Ve bü
tün dünya bunu görürdü. Fakat maalesef ben de gezide gördüğüm gibi zırhlı 
araçlara karşı silahları çok mahdut, o da ancak ganimet yoluyla elde edilen 
silahla, yahut daha önceki Afgan ordusunun mücahidlere sonradan intikal et
miş kısmından ele geçirilen silahlarla. Şayet zırhlı araçlara karşı yeterli silahlar 
gönderilseydi Rusya'nın hezimeti çok daha erken olurdu sanırım.

Bu gezide Yücel Çakmaklı'nın yönetiminde çekilen filmin akıbeti ne oldu?

Sinemalarda gösterilmek üzere bir buçuk saatlik bir film hazırlandı. Fakat 
buna sansür heyeti gösterim izni vermedi. O yüzden gösterilemiyor. Sanıyo
rum ilgili arkadaşlar senaryoda birtakım değişiklikler yaparak filmi yeniden 
monte edecek ve yeniden müracaatta bulu nacaklar.

Filmin dışarıda da pazarlanma durumu söz konusu mu?

Yeni montaj yapılıp izin alındıktan sonra herhalde yurt dışında da pazarlana- 
caktır.
Afganistan olayının dünya ülkeleri üzerindeki etkisi ne olmuştur?

Süper güç diye gözde büyütülen ülkelerin güçsüzlükleri ortaya çıktı. Gerek 
Amerika'nın Vietnam'daki hezimeti, gerek Rusya'nın Afganistan'daki durumu 
Süper Güç efsanesinin bir hiç olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Aslında sa
vaşın neticesini tayin edecek tek şeyin iman olduğunu bu iki örnek çok net 
bir şekilde gösteriyor. Emperyalizmle gerek silahlı mücadele, gerekse kültürel 
mücadele verildiği takdirde başarı muhakkaktır.

Afgan direnişinin yakın geleceği hakkındaki kanaatleriniz?..

Bu mücadele sürecek. Afganistan'da son mücahit kalıncaya kadar... Benim ka
naatim Afgan milletinin direnişini kırmak mümkün değildir.
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Sayın Bayazıt, imzanızı gazete ve dergilerde eskisi kadar göremiyoruz?

15 gündür yine devlet memuriyetine döndük. Artık edebiyat dışı konularda 
yazmamız pek mümkün değil.
"'pekyolu'ndan Afganistan'a" adlı eserinizin ikinci bölümü ne zaman günışığına 
çıkacak?

Bunun büyük bir kısmını yazmış durumdayım. Bir Hindistan kısmı ve dönüş 
hikâyesi var. Bir kısmı henüz kaleme alınmadı. Notları hazır. Bakalım münasip 
bir zamanda inşallah ikinci bölümü de çıkar.
imza günleri hakkındaki düşünceleriniz... Okuyucu, yazar ve yayınevi açısın
dan...

Bana başlangıçta garip geliyordu, ama bu iş pekala yapıldığına göre yadırga
nacak bir durum değil. Bir hâtıra olarak görülebilir. Ya zar ve okuyucu arasında 
daha sıcak, daha yakın bir bağ kurulmasına vesile oluyor, kanaatindeyim.
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Erdem Bayazıt ile Söyleşi:

"Şiir, aşkın bir dil arayışında"*

Konuşan:  Sezai  Coşkun

S. C: Her edebiyatçının yetişme dönemi onun ileriki dönemdeki sanat hayatında 
çok ciddi etkilere sahiptir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal gibi edebiyatçı
larımız, çocukluk dönemlerinin muhayyilelerine yaptığı etkiyi sık sık zikrederler. 
Sizin, yetiştirdiği edebiyatçılarla da meşhur olan, bu anlamda mümbit bir toprak 
sayılan Maraş'ta doğup büyüdüğünüzü biliyoruz. Bu kapsamda, çocukluğunu
zun nasıl bir kültürel atmosferde geçtiğini anlatır mısınız?

E. B.: Evet, Maraş'ta yetiştim, ilk ve orta öğrenimimi ora da bitirdim. Ortaokul
dan itibaren iyi bir arkadaş ortamına sahip oldum. Daha sonra Türk edebiyatı 
içinde önemli bir yeri tutacak arkadaş gurubumuz vardı. Rasim Özdenören, 
Cahit Zarifoğlu, Akif inan, Alâaddin Özdenören, bizden önce gelen Nuri Pakdil 
gibi isimlerle beraberdik. Özellikle lise birden itibaren bütün günlerimiz be
raber geçiyordu.Türkiye'de çıkan belli başlı edebiyat dergilerini izliyorduk. İyi 
edebiyat hocalarımız vardı. Mesela, Yusuf Ziya Beyzadeoğlu, özellikle Divan 
edebiyatını bize tanıtan, sevdiren ve çok güzel şi ir okuyan bir hocamız vardı. 
Edebiyat hocalarımız hem bilgiliydi, hem de bizlerle ilgiliydi. Bunun haricinde 
Maraş'ın yerel gazetelerinde sanat sayfaları düzenlemeye başlamıştık. Bizim 
önümüzde müthiş bir örnek vardı, Nuri Pakdil usta gibi. Daha önce Kahra
manmaraş Lisesi'nin Hamle dergisini çıkarmış, Hizmet gazetesinde sanat 
sayfaları düzenlemiş ve gerek Hamle dergisi, gerekse sanat sayfaları o yıllar
da tüm Türkiye'de yankı bulmuş, çeşitli mahfillerde anılmıştır. Biz de ona öy
künerek, onun izinden giderek sanat sayfaları çıkardık. Lisedeyken Hamle'yi 
birkaç sayı çıkardık. Bu, tabii olarak bir ortam oluş turdu. Bunun bereketini 
gördük. Daha sonra Nuri Pakdil önderliğinde Edebiyat dergisi çıktı, ardından 
Mavera çevresinde aynı arkadaş gurubu, yeni katılımlarla, sürdü. Osman Sarı, 
İsmail Kıllıoğlu gibi bizden sonra gelen arkadaşlarımız katıldı bize, An kara'da 
çıkardığımız dergide yardımcı oldular. Yani bereketli bir ortamda yetiştik.
S. C: Bahsettiğiniz bu ortamla da kısmen alâkalı bir soru sormak istiyorum. Bir

* Vec//Mm,Temmuz2004, S. 171,s.60-63
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çok insanın aklına takılır: (Avamca bir ifadeyle) Maraş'ın havasından mıdır, su
yundan mıdır bu kadar edebiyatçı yetişebiliyor. Çünkü Cumhuriyet dönemi Türk 
şiirine damgasını vurmuş şairler içeri sinde en çok Maraşlılar var. Maraşlı olan 
tüm isimleri topladığımızda Maraş'a, Cumhuriyet dönemi Türk şiirine damgasını 
vurmuş şehir dememiz bile mümkün gözükmektedir.

E. B.: Bu soruyla zaman zaman karşılaşıyoruz. İklimin, İbn-i Haldun’un da 
vurguladığı gibi, insan üzerinde etkisinin olduğu muhakkak. Bu soru Rasim 
Özdenören'e de sık sık sorulur. Bu soru üzerine onunla da konuş tuk. Onun 
yaklaşımı şu şekilde: Maraş, transit yollar üzerinde bulunmuyor, daha ziya
de içe kapanık bir ziraat toplumu. Kendi ihtiyacı olan şeyleri kendi üreten bir 
yapıdadır. Daha önce Dadaloğlu ve Karacaoğlan da bu coğrafyada yaşamıştı. 
Bu kapalı coğrafya, kendi ihtiyacını hep kendi karşılama temayülü göstermiş
tir, şeklindedir. Burada be nim de düşüncemi eklemem gerekirse, Necip Fazıl 
Kısakürek'in Maraşlı olmasının, Nuri Pakdil gibi bir üstadın Maraş'tan çıkma
sının bir cazibe alanı var. Sonra, o geleneğin bir şekilde sürmesi söz konu
su. Hâlâ da öyledir. Maraş'ta sanat dergileri çıkar. Meselâ, Andırın'da, Andırın 
Postası diye bütün dünyada yankı bulan, bütün dünyaya ulaşmış bir dergi 
çıkabiliyor. Yedi bin nüfuslu küçük bir kasabadan çıkan dergi bir çok yazarın 
yetişmesine katkıda bulunmuştur.
S. C: Buraya kadar anlattıklarınıza baktığımızda kişinin edebiyatçı olması için 
neredeyse tüm maddî şartların hazır olduğunu görüyoruz. Sizin kendi edebiyat
çılığınıza gelecek olursak, yazı hayatına nasıl başladınız, şiirin dışında başka tür
lerde de kalem oynattınız mı?

E. B.: Şiirle başladığımı söyleyebilirim. İlk şiirlerimi karaladığımda orta üçüncü 
sınıftaydım. Ama bunları herkesten gizlerdim. Bu, herkeste olabilir. Şiir, yep
yeni bir dil olduğu için herkes gençliğinde bu yeni dil ile bir şeyler söylemek 
ister. Lise bire geçtiğimizde başta edebi yat hocamız olmak üzere, şiirlerimi
zi, değerlendirilmek üzere öne sürdük. Sonra, az önce de ifade ettiğim gibi, 
mahallî gazeteleri paylaşarak sanat sayfalarını yönetmeye başlamıştık. Mese
la, Rasim'le Ali Kutlay Gençlik gazetesinde, Ben ve Sait Zarifoğlu Engizek ga
zetesinde, Cahit Zarifoğlu ile Alâaddin Özdenören Hizmet gazetesinde sanat 
sayfaları çıkardık, ilk çalışmalarımız buralarda yayınlandı. Ben bu gazetelerde, 
bir tür köşe yazarlığı gibi, genel yazılar da yazıyordum. Bu tarz çalışmalar, bu 
günkü gençlikte, az da olsa, yine devam ediyor. Ama bunun neticesini ileride 
göreceğiz.
S. C: Edebiyatın başka alanlarında yazmayı hiç düşündünüz mü? Roman veya 
hikâye gibi.

E. B.: Yok, hayır. Bir iki hikâyem çıkmıştır. Bir gezi kitabım var, Afganistan'la 
ilgili. Onun dışında günlük gazetelerde köşe yazıları var. Bunların haricinde, 
şiir dışında bir çalışmam olmadı.
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5. C: İlk başladığınız dönemdeki şiirlerinizden bahseder misiniz?

E. B.: Edebiyat öğretmenimin ilk dikkatini çeken şiir, 'Toprak Adamı' diye top
rak, insan, ölüm temalı bir şiirdi. Yalnız ismini hatırlıyorum. Öğretmenim, bu 
genç yaşta, ölümü, toprağı düşünmen nasıl oluyor, diye sordu. Hatırladığım 
kadarıyla ilk şiirlerimde de insanlığın ebedî sorunlarını anlatıyordum. Nere
den geliyoruz, nereye gidiyoruz, ne olacağız vs... Benim şiirlerimde bu tema 
her zaman var olmuştur. Bu temayı az çok her şiirimde bulmak mümkün dür.
S. C: Biraz da poetikanız hususunda konuşmak istiyorum. Sizin için şiir nedir, şii
rinizi hangi hususlar üzerine inşa edersiniz, ilk başladığınız dönemden bu güne 
uzanan çizgide poetik anlayışınızda bir değişim oldu mu?

E. B.: Şiir, aşkın bir dil arayışıdır. Normal bir dilin kuralları içinde ifade ede
meyeceğimiz duyguları ifade edebilmek, bir takım araçlarla ifade edebilmek 
için, edebî sanat ve biçimsel özelliklerle vs. destekleyerek özellikle de teşbih 
ve istiarelerle aşkın bir dil yakalama çabasıdır. Şair, o dili yakaladığı zaman 
in sanları daha yoğun bir bölgeye çekiyor. Şair, duygularını, düşüncelerini 
anlatma imkânı buluyor. Aşkın dil arayışı... şiir dili diye buna diyoruz. Tabiî şi
irin bin bir vadisi var. Şair de her in san gibi bir takım sorulara cevap bulma 
peşindedir. Özellikle 19. asırdan itibaren insanın fizik ötesine açılan kapıla
rını kapattı ve tek yüzlü bir hayat dayattı, yaşadığımız dünya. Bu dünyanın 
evveline sonrasına bir pencere açmadı. Kapalı bir havzada kaldı. Daha sonra 
bunun çıkmaz bir yol olduğu görüldü. Bir takım fizik ötesi arayışlar başladı. İn
sandan tarihi aldığınız zaman, medeniyetten dinî aldığınız zaman ortada bir 
şey kalmaz. İşte insan böyle bir dönemde arayışını, olabildiğince, sürdürdü. 
Bugün itibariyle de, kanaatimce de dine dönüş başladı. Benim de şiirim de 
bu insanoğlunun ezelden ebede uzanan sorularına bir cevap arayışı gayreti 
olduğunu zannediyorum. Toparlarsak, şiirde mutlaka bir tarihî boyut olmalı
dır, şiirde mutlaka fizik ötesine bir açılım olmalıdır ve yine mutlaka hayatın bu 
gününün bir yansıması da olmalıdır, diye düşünüyorum.
S. C: Hece dergisi için yaptığınız bir değerlendirmede, 'Her çağ kendine göre biçimi 
de, içeriği de buluyor.' diyorsunuz. Şiirinizin muhtevasıyla ilgili hususlar üzerinde 
durduk. Buna ilâve olarak, şiirinizin biçim itibariye temel özellikleri nelerdir?

E. B.: Serbest şiir yazıyorum. Fakat bu demek değildir ki, şiirin temel unsuru 
olan ses unsuruna, ölçü unsuruna önem vermiyorum. Serbest vezinde şiir 
yazmam, şiirin bu unsurlarına kayıtsız olduğum anlamına da gelmez. Serbest 
şiirin de kendi içerisinde bir ritmi vardır, bir musikisi vardır. Tabii şiir, bir dil 
hadisesi neticede.
S. C: Başka bir yazınızda da, 'Şiirimde daha çok mesaj ön plânda olmuştur.' diyor
sunuz. Şiirle ilgili yapılan bir çok değerlendirmede, şiirde mesajın edebî ve estetik 
olanı arkada bırakacağı iddia edilir. Bu hususta bir denge var mıdır, varsa siz na
sıl kuruyorsunuz?
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E. B.: Şiirin bin bir vadisi vardır. Bazı şairler, kendi üslûbunun dışındakileri yok 
sayarlar ama ben o düşüncede değilim. Her vadide önemli olan, nitelikli şiir 
yazmaktır. Şiir unsurlarını o vadide temsil edebilmektir. O vadinin aşkın dilini 
yakalayabilmektir, ister serbest yazın, ister şeniz aruz vezniyle yazın, hiç de
ğişmez. Yeter ki nitelikli ol sun. Tema itibariyle de kendi tarzınızla ilgili konu
ları seçebilirsiniz. Aslolan o aşkın dili, şiir dilini yakalayabilmektir. Okuyucuyu, 
o bölgeye çekebilmektir. Okuyucunun sezgi damarlarını daha iyi çalıştırabil
mektir.
S. C: Şiirle ilgili bu anlayışa sahip olmanız noktasında, gerek şahıs olarak, gerekse 
kitap olarak hangi kaynaklardan beslendiniz?

E. B.: Divan edebiyatını lise de sevdim. Fuzuli'yi Şeyh Galib'i tanıdım, sevdim. 
Hâlâ da divan edebiyatını çok severim. Bu arada bana dil zevkini veren, Türk- 
çeyi en iyi kullanan ve Türk şiirinin dönüm noktası olan Yahya Kemal'i say
mam gerekir. Onu hep severek okudum. Saf şiir yönünden Ahmet Haşim çok 
etkilemiştir beni. Mesela, sabahtan akşama kadar Akif inan'la beraber Ahmet 
Haşim'in şiirlerini okuduğumuz günler olmuştur. Tabii gerek benim poetik 
anlayışımda, gerekse dünya görüşüm de bir numaralı etken Büyük Doğu 
mektebi olmuştur. Necip Fazıl Kısakürek'in açtığı çığır çok etkilidir. Ondan 
sonra Sezai Karakoç geliyor. Sezai Karakoç'u, ilk çıkarttığı Körfez ve Şahdamar 
kitaplarından beri hep okumuşuzdur. Bu kitaplar çıkar çıkmaz Maraş'a getirt
miş ve geceler boyu okumuştuk. Daha sonra kendisiyle tanışma saadetine de 
nail oldum. Üzerimde etkisi çok büyüktür. Sezai Karakoç, Türk şiirinin gelece
ğinin boyutlarını çizen, ortaya bir vizyon koyan, Türk şiirine tekrar hem tarihî 
bir derinlik kazandıran, hem de fizik ötesi açılımlar getiren bir büyük şairdir. 
Gerçekten Modern Türk şiirine büyük bir alan açmıştır. Eserleriyle, poetika- 
sıyla büyük bir düşünür olduğunu ortaya koymuştur. Tarihi seyir içerisinde 
geçmiş şiirimizle nasıl bağlar kurulacağını, kökten gelen bu damarlarla ileriye 
dönük nasıl bir açılım kazanacağımızı göstermiştir. O, anlaşıldıkça, hazmedil
dikçe Türk şirinin, öteden beri Türk şiirinin dünya ölçeğinde büyük bir yeri 
vardır, çok büyük etkileri daha ortaya çıkacaktır. Büyük Doğu geleneğinin bir 
açılımıdır Diriliş geleneği.
S.C.: Sizin şiir anlayışınızın şekillendiği dönem, İkinci Yeni Şiiri'nin çokça tartışıl
dığı yıllara denk geliyor. İkinci Yeni Şiiri ile bir münasebetiniz oldu m? Olduysa 
hangi boyuttaydı?

E. B.: ikinci Yeni Şiiri, şiirin dil hadisesi olduğuna vurgu yapan bir harekettir. Bir 
aşamadır. Divan edebiyatını, kelimelerin istif sanatı olarak, ön plana çıkaran 
bir harekettir. Bir dil ve biçim hadisesiyle beraber bir aşama oldu. Buna Sezai 
Karakoç ciddî bir derinlik getirmiştir, ikinci Yeni'ye yepyeni bir ufuk açmıştır. 
O dönemde o şiirin daha ziyade materyalist çerçevede olan dün yasını parça
ladı, yeni kapı araladı. Sezai Karakoç esasen, o çizgiden öte, yepyeni bir ufuk 
açtı, ikinci Yeni'ye mahkûm kalmadık ama ondan aldığımız bir takım unsurlar
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olabilir, çünkü o yıllar da okuduğumuz şairlerdir, ikinci Yeni şairlerini çok yi 
kından takip ettik.
S. O Günümüz dünyasına hâkim olan bir savaş gerçeği var. Sizin, savaşı kon 
alan, savaştaki insanın psikolojisine değinen, onu tahlile çalışan şiirleriniz va 
'Çeçenistan' isimli şiirinizde 'Ey uykusu bombalarla bölünen bebekler' mısraın 
yer veriyorsunuz. Savaşın sizin şair psikolojiniz üzerindeki etkisi nedir?

E. B.: Sizin de vurgu yaptığınız gibi benim şiirimde mesaj vardır. Burada mese 
le şudur? Şair, yaşadığı dönemin güncel olaylarını da aksettirmeli midir? Ber 
ce aksettirmeli. Yukarıda ifade ettiğim gibi şiirin bin bir vadisi vardır. Benin 
yazdığım vadide güncel meselelere değinmek önemlidir. Afganistan'a gaze 
teci olarak gittim. Ama şair olarak bana bazı etkileri oldu. Bu bir hususiyetti1 
Ama bir Ah met Haşim olursanız bunlara hiç değinmezsiniz fakat mükemme 
şiir ortaya koyarsınız. O vadide başarılıysanız, güncel olaylara hiç atıfta bulun 
mazsınız. Burada mühim olan, ortaya konulan şiirin nitelikli olmasıdır.
Bizim gittiğimiz dönemde Sovyetler, Afganistan'ı işgal etmişti. Bombalayıp 
duruyordu. Öyle köyler gezdik ki üç filo jet, helikopter filoları boyuna bomba 
lamışlar. Dev çınar ağaçlan kömür olmuş. İşgalden iki ay sonra gittik; yüzlerce 
patlamamış bomba gördük. Ama o kömürleşmiş ağaçların dibinden yeni filiz
ler sürüyordu. Hayat sürmeye devam ediyordu. 'Sa vaş Risalesine Zeyl' isimi 
şiirimde de bunu anlattım. Afganistan'la ilgili olarak bir çokyer de paylaştığım 
hatıramı burada da paylaşmak isterim. Bir nehri geçiyorduk. Yücel Çakmaklı 
ile beraber. Suyun akıntısı başımızı döndürmüştü. Düşecek gibiydik. Çocuklaı 
vardı, bize yardım eden. Karşı kıyıya geçtiğimizde o çocukların haline bakıp 
onlara,'Sizler dünyanın en güzel çocuklarısınız'dedim. Onlardan biri de bana, 
'Bizim en güzellerimiz, şehit oldu.' diye cevap verdi. Hiç unutamadığım bir 
andır. Bu gün dahi olan bu savaşlarda her düşen bomba kalbime düşüyor 
gibi.Tüketim ekonomisine mahkûm olmuş bir dünyanın gerçeği savaş. Bu ne 
biçim bir gerçektir. Buna isyan etmemek mümkün değil. Bunu insanlık nasıl 
kabul ediyor? (Erdem Bey, bu ifadelerinden sonra Türk şiirinin önemli misalle
rinden olan 'Savaş Risalesi've 'Savaş Risalesine Zeyl'isimli şiirlerini okudu.)
S. C: Günümüz Türk şiiriyle ilginizin devam ettiğini biliyoruz. Özellikle Cahit Zari
foğlu adına düzenlenen şiir ödülü kap samında, birçok yeni şairle muhatap olu
yorsunuz. Yaptığınız gözlemlerden hareketle, günümüz Türk şiirini nasıl değerlen 
diriyorsunuz.

E. B.: Türk şiirinde Sezai Karakoç'la başlayan yeni bir dönem olduğuna inanı
yorum. Bunun bereketi görülecektir. Bir canlılık var. Bazıları bunun tam tersini 
düşünüyor. Ama şundan eminim; bir işçilik, bir hazmetme dönemi yaşanıyor, 
bunun bereketi sonradan ortaya çıkar. Hem tarihî derinliği olan hem fizik öte
si açılımları olan, hem de günü bütün titreşimleriyle yansı tan bir şiir arayışı
nın izlerini görüyoruz. Her çağda belki yüzlerce şair çıkar ama üçü beşi kalır.
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Bu dönemle alâkalı olarak da bu yaşanacaktır. Şiirin esas damarlarından gü
cünü alan bir şiir saf hasına, dönemine girdiğimizin işaretleri var. Bu bereket, 
bu iklim ne getirecek bilemiyorum ama bir şeyler getireceğine inanıyorum. 
Meselâ bir Fuzuli Sheakspeare'le aynı dönemde yaşamış. Sheakspeare dün
yanın her yerinde okunuyor. Ama bir Hadikatü's-Süeda'yı okuduğum zaman, 
şunu düşünüyorum, böyle bir eser dünya zirvesidir. Ama bir takım meseleler
den dolayı bu eser toplumdan ayrı kalmış. Bu günkü toplumda kaç kişi tanır. 
Alanında dünya zirvesinde yer alacak bir eserden kimsenin haberi yok. Ama 
o gelenekten gücünü alan Sezai Karakoç bir Leyla ile Mecnun'u yazıyor, Gül 
Muştusu'nu yazıyor. Bunlar, geleneğin yansımasıdır. Bu boyutta şairler çıkar
dığımızda, Türk dili zenginleşecektir, Türk şiiri zenginleşecektir. Ben Türk şiiri 
adına ümitliyim. Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi şairleri çıkaran bir toplum 
şiirde nasıl ümitsiz olabilir?
S. C: Efendim, gösterdiğiniz ilgiye ve verdiğiniz cevaplara çok teşekkür ediyoruz. 

E. B.: Ben de size çok teşekkür ederim.
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50. Sanat Yılında Erdem Bayazıt İle'

Konuşan :  Dinçer  Eş i tç in

Efendim, öncelikle 50. sanat yılınız kutlu olsun...

Teşekkür ederim.
ilk gençiikyıllarınızdan bugünlere doğru gelmek istiyorum. Ama bu 50. sanat yı
lını kısaca değerlendirmeniz mümkün mü? Sanatta elli yılı, yani yarım asrı geride 
bıraktınız. Bu nasıl bir duygu?

Sanatta elli yıl. Bu, mühim bir şeydir tabi ki. Bunu geçen sene Rasim (Özdenören' 
vesilesiyle de biraz düşünmüştüm. Ama burada yalnız sanat yok, biz koşturduk 
yıllar boyunca... Ayrıca biz, yalnızca yazan, yalhızca okuyan, yalnızca konuşan, yal
nızca dolaşan bir insan da değiliz.
Elbette efendim, fildişi kulesinde değil, sahadasınız...

Muhakkak/sahadayız. Hem de nasıl bir sahadayız? 70'ii yıllarda geceler boyu sa
baha kadar gençlere konuştuğumu bilirim. Konuştuğumuz şey şu: "Kardeşim biz 
okumaya, biz meselelerimizi konuşmaya, bizyazı yazmaya mecburuz, mahkûmuz 
Bunu yapmadan da bir adım ileri gidemeyiz. Binaenaleyh, ilk görevimiz de budur.' 
Şimdi diyeceksiniz ki "Yahu her gün okuldan dağılan çocukların üzerine bom
ba atılıyor. Her gün, üç kişi, beş kişi, on kişi ölüyor. Siz de okuyun diyorsunuz... 
Ama bu ortamda ne yapalım? Bir taraftan partiler kurulmuş ve çok sıkıştırılıyoruz 
Çünkü hepsi gençliği istismar etmek istiyor. Biz de onları bloke ediyoruz. Kuzuyı 
kurda yem etmemek için. Sabahlara kadar konuşuyorum. Tabi ki konuşmalarımız 
birkaç hadis üzerine bina ediyoruz. Biri şudur: "Kıyamet koparken bile elinizdek 
yeşil fidanı dikeceksiniz." Bir gün bakıyorsunuz ki pencereden, dışarıda kıyame 
kopuyor. Bombalar atılıyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor, kıyamet ko 
puyor. Kafanızı kaldırıp bakacaksınız sonra tekrar indireceksiniz ve diyeceksiniz k 
"Dışarıda kıyamet var ama benim yapmam gereken iş, elimdeki fidanı dikmektir 
İşte o konuşmalarda benim yaptığım da buydu. Böyle konuşmalar yapardım. Çün 
kü içi boş bir milliyetçilik her zaman zarar verir. İşte mesela Hırant Dink'i öldürdü 
ler. Hırant Dink, doğduğu toprağı seven bir adam. Ve en çok koruyacağımız insar
* Bu metin Erdem Bayazıt'la vefatından kısa bir süre önce yapılmış röportajlarda 

biridir. Edebiyat Ortamı, Mart-Nisan 2008, S. 1, s. 29-37
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Ayrıca, vatanını yani doğduğu toprağı sevmekten daha mübarek ne olabilir? Ne 
olabilir? Ama öldürdüler. Çok da güzel bir şiir yazdı Cahit Koytak onun için.
Bu 50 yıllık sanat hayatınızda, XX. yüzyıl Türk edebiyatının özellikle ikinci yarısına 
yön veren köklü dergilerdeki tanıklığınız dikkat çekici...

Evet, küçük de olsa bir hizmetimiz olduysa ne mutlu. Ama her şeye rağmen, o 
gün bugündür biliyorsunuz, maalesef bizi'yok gibi'farz edenler de vardır. Nâzım'ın 
oğlu Memet Fuat'ın neşrettiği bir antoloji çıktı. Bu antolojide Sezai Karakoç da var. 
Bu antoloji ile ilgili bir yazı çıkmıştı Cumhuriyet gazetesinde o dönemlerde. O ya
zıda şöyle diyordu (yazar adı hatırımda değil) Mehmet Fuat için, "Ben senin solcu 
olmadığını zaten biliyordum. Senin, baban Nâzım Hikmet dışında solculukla hiçbir 
alakan yok. Sen Sezai Karakoç'a nasıl yer verirsin" Böyle bir şey olabilir mi? işte böy
le bir ortain vardı. Bizi 'yok gibi'farz ediyorlardı. Yine hiç unutmam, onu da anlat
mak isterim: Mavera dergisi yavaş yavaş okumaya başlamıştı. Bu sefer de "Bunlar 
Aramko'dan besleniyorlar" demeye başladılar. Ben Aramko'nun ne olduğunu hiç 
bilmiyorum. Ama sonra öğrendik ki meğer bir Arap şirketiymiş. Yani bize deve irisi, 
koca koca adamlar, "Siz Arap doları yiyorsunuz" diye iftira atıyorlar. Halbuki biz o 
günlerde, her gün Mavera'da karnımızı nasıl doyuruyoruz, anlatayım: Mavera'da 
toplanıyoruz, yemek yemek mecburiyetindeyiz. Rahmetli Cahit (Zarifoğlu) gitti, 
bir çuval mercimek aldı, bir çuval da nohut, soğan aldı. Biz her gün, mercimek çor
bası ya da lapası neyse, onun başına otururuz, kim gelirse artık, yani sağdan soldan 
memur şu bu. Çünkü herkes parasız o dönemde. Biz karnımızı böyle doyuruyo
ruz, çorba yapıyoruz her gün Mavercfnm mutfağında. Arap dolarları, Aramko'lar 
nerde? Hatta şimdi Anadolu'ya gittiğimde, bir minare ustası yaklaşır yanıma, der ki 
Mavera'da o mütevazı sofrada yediği yemeği hatırlatır ve "Ben onu unutamıyo
rum, o bir cennet taamıydı" der. Benim en büyük mutluğum odur.
Biraz lise yıllarınızdan bahsetseniz...

Belki hayatımda ilk defa liseyi değişik bir şekilde yorumlamak, lisedeki bu birikimi 
anlatmak istiyorum. 1955 yılında lise öğrencileri bir araya gelmişler ve ilk defa 
Anadolu'da bir edebiyat harekâtı, bir okuma harekâtı başlamış. Bu da tabi Nuri 
Pakdil gibi gerçekten çok ışıltılı, çok vurgulu bir sanatkârın, bir yazarın önderli
ğinde olmuş. Biz lise birinci sınıfa başladığımızda Nuri Pakdil lise dördüncü sınıfta 
okuyordu... O zaman iki türlü lise vardı. Bir dört sınıflı liseler, bir üç sınıflı liseler. Ma
raş gibi bir yerde, Nuri Pakdü'in getirdiği yenilik nedir? O günlerde, Maraş otuz kırk 
bin nüfuslu bir kasaba sayılabilir. Nuri Pakdil lise edebiyat kolunun Hamle dergisini 
çıkarıyor. Ayrıca yine Maraş'taki yerel gazetelerin birinde, Hizmet adlı mahalli ga
zetede, henüz lise öğrencisi olan Nuri Pakdil sanat sayfası düzenliyor. Tabii sadece 
Nuri Pakdil değil, orada önemli isimler de var. Mesela bizim Mustafa Atatanır diye 
bir edebiyat hocamız var, kendisi Ahmet HamdiTanpı-nar'ın talebesidir. Atatanır 
Hocanın, Ahmet HamdiTanpmar'ın Hikâyeciliği üzerine bizim çıkardığımız Ham
le dergilerinde de birkaç sayı süren ciddi değerlendirme yazıları vardır. Atatanır 
Hoca, Büyük Doğu çıkarken Necip Fazılla da beraber çalışmış. Biz de Nuri Pakdil'in 
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izinden gidiyoruz. Nuri Pakdil, çok pırıltılı, çok coşkulu, çok müthiş bir insan. Nuri 
Pakdil, bizim ağabeyimiz, biz her şeyi ondan görmüşüz. Mesela, onun o dönem
de oynadığı üç tane piyes var: Bir, Cevat Fehmi Başkurt'un Paydos'u. İki, Moliere'in 
Kibarlık Budalası. Üç, yine Moliere'in Hastalık Hastası... iyi bir tiyatro izleyicisiydim 
ben ve o üç oyunu ilk kez Nuri Pakdil'den seyrettim. İstanbul'a geldiğim zaman 
bütün o Kenterleri, Genco Erkalları, hiç kaçırmadan seyrederdim. Hiçbirinden 
aşağı değildi Nuri Pakdil, fevkaladeydi. Hatta Paydos'ta Muallim Murtaza'yı oy
narken ağladığımı hatırlıyorum.
Sizin için önemli bir ufuk Nuri Pakdil...

Tabii bizim için lise ikinci sınıfta böyle bir ufkun açılması çok mühim, bu bir. İkincisi, 
o dönemde Nuri Pakdil'in çıkardığı Hamle dergisi ve mahalli gazetelerdeki sa
nat sayfaları çok büyük yankı yaptı. Diyebilirim ki her sayısı Türkiye çapında yankı 
yapardı, Nurullah Ataç, Salah Birsel bunlardan bahsederdi. Kitaplarda var bunlar, 
atıflar yapmışlardır. Bizim için Nuri Pakdil bu, anlatabiliyor muyum? Hatta Hukuk 
Fakültesinde okurken yazları Maraş'a geliyor, bizimle irtibat kuruyor, yani Nuri 
Pakdiî bize ağabeylik yapıyor. Edebiyat'ın tutmasında, Edebiyat dergisinin ekol 
olmasında da bu çok önemlidir. Bu da Nuri Pakdil'in eseridir, öncü Nuri Pakdil'dir. 
Her bakından gerek yazıdaki stili bakımından, gerek oyunculuğu bakımından 
önümüzde bir öncü, bir liderdir. Biz tamamıyla ona öykünüyoruz, ona öykünerek 
yazı yazıyoruz... Ve tabii ki çok büyük emeği var üzerimizde. Ama çok enteresan 
bir insandır, birlikte yaşamak gerçekten çok zordur. Onunla, en uzun birlikte 
yaşayan da ben oldum. Bahçelievler'de, Bülbülderesi'nde, Rasim Özdenören'le, 
Nazif Gürdoğan'la da bir ara beraber kalmışızdır. Hatta Rasim'in anne ve babası 
vardı, bir odada onlar otururdu, bir odada Rasim ile ben. Bu iki üç sene devam 
etti. Rasim Amerika'ya gitti o sırada, ben onlarla kalmaya devam ettim. Çok tatlı 
günlerimiz oldu.
Maraş Lisesi'nde Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Meh
met Akif inan gibi arkadaşlarınız var. Acaba siz bu buluşmayı nasıl yorumluyor
sunuz?

En ufak bir şüphe yoktur ki bizim bir araya gelmemiz Cenab-ı Allah'ın bir lütfu- 
dur. Önce Mehmet Akif İnan'dan bahsedeyim biraz. Mehmet Akif inan, hayat boyu 
konferanslar verdi, bütün Anadolu'yu dolaştı. Bilhassa edebiyat ve medeniyet üze
rine ilişkiler kurdu. Akif inan, Urfa'dan Maraş'a geldiğinde, Alaeddin'in sınıfındaydı. 
Alaeddin bir gün geldi, dedi ki "Urfa'dan biri geldi, aruzla heceyle şiir yazıyor, bizim 
yazdıklarımızı da hiç önemsemiyor, onlara en ufak bir değer vermiyor" dedi. Akif 
inanla biz de tanıştık. Fakat sonra Nuri Pakdil'in tesiriyle aruz ve heceden vazgeç
ti, biliyorsunuz. Nuri Pakdil anlata anlata onu değiştirmiştir. Düşünün bir Mehmet 
Akif inan geliyor, aruzla yazıyor ve epey bir mesafe almış. Sonra Nuri Pakdil'in etki
siyle aruzdan da heceden de vazgeçiyor. Akif te öyle bir duygu gelişti ki "Ben öyle 
yepyeni bir şey yazayım ki onu kimse aşamasın" Bunu da gerçekleştirdi, beyit ve 
mısraı bir bakıma diriltti ama klasik tarzda değil, tamamen yeni bir bakışla. Mesela,



bir gün Sezai Karakoç gelmiş, Hilal dergisinin Ankara'daki bürosuna. Hilal dergisi, 
o günün en çok satan dergilerinden biri, Mehmet Akif İnan çıkarıyor. Akif inan'ın 
da hararetle aruzu savunduğu zamanlar, Sezai Karakoç'a diyor ki, "Sen bu işi bırak, 
aruzla şiirler yaz."Sezai Karakoç'un bu yüzden Akif inan'a karşı bir kırgınlığı vardır.
Dediğim gibi, Allah'ın bir lütfü, bir tecellisidir, bir araya gelmemiz. Anadolu'da böyle 
bir okuma harekâtının başlaması önemli bir şeydir. Edebiyat öğretmenleri açısın
dan da şanslıyız. Biraz önce bahsettim, Tanpınar'ın öğrencisi Mustafa Atatanır ede
biyat hocamız. Ayrıca yine bir başka edebiyat hocamız, Haldun Taner'in öğrencisi 
Handan Hanım'dır ki beni öğretmenler odasında ilk kez diğer öğretmenlere tak
dim eden de odur. Bir de Yusuf Ziya Bey diye bir edebiyat Öğretmenimiz var. O da 
bizi çok seviyor, çünkü o zamanlar Rasim'in Varlık'ta yazıları çıkıyor, biz çeşitli yerler
de yazı yazıyoruz. Harta bir gün, tam hatırlayamıyorum Ataç mı ölmüştü, Sait Faik 
mi, hangisiydi, sanki bizim yakınımızmış gibi, Yusuf Ziya Bey geldi başsağlığı diledi. 
Kendisi de edebiyat öğretmeni olmasına rağmen, bizi edebiyat ailesinden gö
rüyordu. Böyle hocalarımız vardı, böyle bir ortamımız vardı. Bu Allah'ın bir lütfü 
değildir de nedir? Yani burada anlatmak, vurgulamak istediğim şu:Türkiye'de ilk 
defa Anadolu'da bir okuma harekâtı başlamış. Biz lise edebiyat derslerinde nerde 
kalmışız? Mehmet Akif te kalmışız. Ben o zamanlar, Gençlik gazetesinin genel ya
yın sekreteriyken gazetenin sahibi İstanbul'a giderken bana soruyor, "İstanbul'a 
gidiyorum, ne getireyim şana?" Ben de ondan Sezai Karakoç'un Körfezini, 
Şahdamar'mı, Turgut Uyar'ın Dünyanın En Güzel Arabistanı’nı, Edip Cansever'in ki
taplarım, yani o gün için II. Yeni'nin ne kadar kitabı varsa, ben onları istiyorum. Bize 
geliyor ve elimden düşmüyor, sabahlara kadar okuyorum...
Ezberleyip, Maraş caddelerinde volta atarken arkadaşlarınıza okuduğunuzu bi
liyoruz...

Aynen öyle. Ezberliyorum ve arkadaşlara okuyorum. Özellikle de Cahit (Zarifoğlu) 
ile paslaşarak. Cahit ve ben tabii özellikle, hastalık derecesinde... Çünkü şairiz. Bu 
okuma harekâtı çok önemlidir, Maraş'taki harekâtın özüdür, belkemiğini oluştu
rur.
Efendim, bu okuma harekâtını biraz Örneklerle açmak isterim. Okuma serüveni
nizin Hazret-i Ali kıssalarıyla başladığını, Feridun Fazıl Tülbentçi, Abdullah Ziya 
Kozanoğlu ve Nihal Atsız ile devam ettiğini okumuştum. Kimleri daha çok oku
yordunuz?

ilkokuldayken her gece mutlaka bir Hazret-i Ali kitabı okurdum. Maraş'ta Ulu 
Cami'nin kenarında satılırdı o kitaplar, ilkokulda bir arkadaşım vardı Hacı Elmas. 
Onunla beraber alır, değiş tokuş ederdik, yani masrafı yarıya bölmüş olurduk. 
Tabii ağlayarak okurduk. Dini alt yapım bu kitaplardan gelir. Ortaokulda Feridun 
Fazıl Tülbentçi'nin kitaplarını okumaya başladım ve ben ne kadar kitabı elime 
geçtiyse okumuşumdur. Sonra Nihal Atsız ve Aptullah Ziya Kozanoğlu ile tanıştık. 
Bozkurtlar Diriliyor'u, Barbaros Hayrettin'], Oruç Reis'i falan okuduk. Tabi bu kitap-
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lar çok heyecan verici kitaplardı. Benim tarih bilgim biraz da buralardan gelir 
Şimdi düşünüyorum ve aslında çok da merak ediyorum, bu kitaplar nerede, hâlâ 
okunuyor mu, çocuklara veriliyor mu? Çünkü müthiş kitaplardı onlar. Mesela, M. 
Turhan Tan'ın Viyana Dönüşü adlı romanı müthiş bir kitaptır. Lise ikide ben klasik
leri okumaya başladım. Ev ödevim zannederim, Flaubert'ten Madame Bovary idi. 
Tabii ondan evvel, bende müthiş bir Rus romanı aşkı başlamıştı. Dostoyevski ha
yatımın içine girdi.
O dönemdeki sınıf arkadaşlarınızın hepsinde Dostoyevski hayranlığı göze çar
pıyor...

Tabi ki... Çünkü hep beraber okurduk. Mesela rahmetli Cahit'e baskı yaparak çok 
zor okuttuğumu hatırlıyorum. Ama sindirmiştir. Çünkü Cahit çok zor okurdu, ay
nen Özal gibi Red Kit okumayı severdi. Ben hâlâ okurum hatta şu anda bile ba
şucumda açıktır Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sı, Budala'sı, Karamazof Kardeşleri 
Tabi yalnız Dostoyevski değil. Şolohov'u üç kere beş kere okumuşumdur. Boris 
Pasternak'ın Doktor Jivago'sunu unutmamak lazım. Pasternak müthiş bir şair, 
hem bir şair hem bir romancı. Yine Gogol, dönüp dönüp okuduklarımdandır. 
Gogol'un Ölü Canlar11 benim için bir numaradır. Mesela Orhan Pamuk'un Kar'ını 
okuyorum, Dostoyevski'nin Ecinniler'ini görüyorum orada. Koddaki modelin 
oradan geldiğini düşünüyorum. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarla
ma Enstitüsü de oralardan ilham almıştır. Yalnız bunlar değil tabii ki Rus romanı 
çok büyük, evrensel bir romandır, insanı anlatır ve birçok yazarı etkilemiştir.

Efendim, ‘Büyük Doğu' 'Diriliş' 'Edebiyat' ve özellikle kurucusu olduğunuz 
'Mavera'gibi dergileri, bu dergiler çevresinde oluşan edebiyat hareketlerini sizin 
anlatımınızla dinlemek isterdik...

Biliyorsunuz Büyük Doğu1yu Necip Fazıl Kısakürek çıkarıyor, "kapattım" diyor dergi 
kapanıyor, "çıkıyoruz" diyor dergi çıkıyor. Diriliş de aynı şekilde. Sezai Karakoç, sene 
1967 olmalı, bir gün Ankara'ya geldi. Kızılay'da yürüyoruz, Sezai Karakoç "Diriliş'i 
kapatıyorum" dedi. Ben de itiraz ediyorum: "Ağabey, yapma etme, kapatma. Bu 
dergi artık sadece senin dergin değildir, hepimizin, milletin dergisidir." O da "Hayır 
benimdir, kapatırım" diyor. Öyle bir tartışmamız oldu. Tabii ben onların o derin
liğinin farkında değilim. Ben 300 lira maaş alan bir memurum. İstifa edeyim, ne 
olacak ki diye düşünüyorum. "Şu 12 sayı içerisinde dört beş tane kitap var onları 
neşrederek devam ederiz" deyince sinirlenerek "Sen ne bilirsin? Sen ne anlarsın? 
Bizde daha ne kitaplar var?"diye bana çıkıştı. Sonra da zaten dergiyi kapattı. O ka
patınca, biz dedik ki bir dergi çıkaralım. Hatta aramızda espri deyapıyoruz"mendil 
kadar bir dergi çıkaralım"diye. Cahit yazıyor, Rasim'in de hikâyeleri var ama bende 
yazılmış bir şey yok. "Hem bu sayede elimiz de yazıya alışır, bir mendil kadar da 
olsa bir dergi çıkaralım"diyoruz.
O günlerde Sezai Karakoç Ankara'ya çok sık gelirdi. O gelişlerden birini daha anlat-
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mak isterim: Mevlânâ ile Şems arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki vardı, Rasim 
Özdenören ile Sezai Karakoç arasında... Rasim Özdenören daha önceden Sezai 
Karakoç'a "Ağabey size bir mektup yazıyorum, henüz bitiremedim, bitince gön
dereceğim" demiş. Dayanamamış, bir sabah kalkmış gelmiş Sezai Karakoç, kapıyı 
çalmış,"Ver o mektubu"demiş. Rasim mutfakta kahvaltı hazırlamakla meşgulken 
o da odaya girmiş mektupla birlikte odadan çıktığında "Yedi kere okudum bu 
mektubu, daha da okurum" demiş. Şunu söylemek istiyorum: Sezai Karakoç'un 
Rasim'e yazdığı mektuplar eğer yayımlanırsa ileride Türk edebiyatına çok bü
yük açılımlar getirecek metinlerdir. Ama bu mektupları gelip Rasim'den almış
tır. Rasim'in yazdıkları zaten kendisindedir. Dolayısıyla bütün o mektuplar Sezai 
Karakoç'tadır.
Sonra Edebiyat dergisi çıktı. Sezai Karakoç bizimle irtibatı kesti. Diriliş in yerine 
Edebiyatı ikame ediyoruz diye düşünmüş olmalı. Ama anlattığım gibi hiçbir alakası 
yok. Gittik geldik, ama anlatamadık. Hâlâ da bize küstür.
Peki efendim, Mavera?

O da şöyle. Büyük Doğu çıkıyor, kapanıyor. Diriliş çıkıyor, kapanıyor. Edebiyat 
da aynı şekilde. Bu dergiler hep kişiye bağlı dergilerdir, biliyorsun. Dedik ki "Biz 
öyle bir dergi çıkaralım ki bunun sahibi cemaat olsun, millet olsun". Akabe 
Şirketini kurduk. Orada yayma başladık. Ben de memuriyetten istifa ettim. 
Mavera'nm macerası da böyle başladı.
Hukuk tahsilinizi yarıda bırakıp edebiyat okumaya karar veriyorsunuz... Bu ka
rardaki en önemli etken neydi?

Şudur efendim: Hukuk Fakültesine gelip kaydolduk, Birinci sınıfi geçtik. 
Anayasa Hukukunu Ali Fuat Başgil'den okuyorum, Hıfzı Veldet Velidedeoğ- 
lu Medeni Hukuk derslerimize giriyor. O sırada 1960 ihtilali oluyor. Paramız 
yok. Rasim'le beraber öğretmen vekilliği yapmaya karar verdik ama olmadı. 
İhtilal sonrası bir kanun çıktı. Yedek subay öğretmen olarak Burdur Çuvallı 
Yeşilova Köyüne gittim, iki sene orda öğretmenlik yaptım, birçok hatıram da 
vardır orayla ilgili. Bu arada kaydımızı Ankara'ya alalım dedik. Çünkü Anka
ra Hukuk'ta devam mecburiyeti yok. Çalışırız, maaş alırız, sene sonunda da 
sınavlara girer, okulu yavaş yavaş bitiririz diye düşündük. Fakat bende bir 
hastalık var. Hem boş duramam hem de tembelim. Tekrar o Dostoyevski oku
maları falan başladı. Kendimi hastalık derecesinde okumaya verdim. Rasim ile 
Cahit de istiklal gazetesinde çalışıyorlar. Böyle bir ortamda ben de edebiyat 
bölümüne geçtim. Hadise budur. Hukuk, tıp, mantık elbette temel ilimlerdir. 
Ama bugün yeniden seçme imkânım olsaydı, ben sadece Osmanlıca öğrenir, 
sadece tarih ya da sosyoloji okurdum. Hadise budur.
Rasim Özdenören, sizi Akif Beyle mukayese eder ve onu "ağa" sizi de "bey" olarak 
niteler. Şenol Demiröz de sizi "nesillerin ağabeyi" olarak adlandırıyor. Nesillerin 
ağabeyi olmak nasıl bir duygu?
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Bu çok güzel bir adlandırmadır, evet ağabey olmuşuz, ne yapalım ağabey di
yorlar ama işin aslına bakarsanız nesillerin ağabeyi Fethi Gemuhluoğlu'dur. 
O, yüzlerce insanla tanışırdı. Ve hiçbir şekilde bu insanlarla ilgili bir sınırlaması 
yoktu. Kime söyleyelim, kim bize yardım edebilir, diye düşündüğümüz birçok 
problemimizde aklımıza hep o gelirdi, "Fethi ağabeyden başka kimimiz var, 
ona söyleyelim" derdik. Bizi dinler, sağa sola telefon eder ve elinden geliyor
sa o işi hallederdi. Zaten, oturduğu yerden bu tür irtibatları kurardı. Kendisi 
de "Bende telefon mania var çocuklar, telefon etmeden duramam" derdi. Yani 
asıl ağabey Fethi Gemuhluoğlu'dur. Bizim ağabeyliğimize bakma sen.
Temmuz 1981'de bir grup arkadaşınızla Afgan-Rus savaşının yoğun günlerinde 
mücahit kamplarına gidiyorsunuz. Gerçi Türkiye Yazarlar Birliği Basın Ödüiü'nü 
kazanan "ipek Yolu'ndan Afganistan'a" adlı kitabınızda bu izlenimlerinizi anlat
tınız ama yine de sormama müsaade edin. Bu gezi fikrinin nasıl çıktığını biraz 
anlatabilir misiniz?

Hadise şu. Mavera'dan zaten takip ettiniz. Biz, Mavera'y\ yaymak için, okut
mak için, mecburen sınırlarını genişletiyoruz. Bilhassa Cahit, Afganistan'daki 
mücahitlerle irtibat kurdu, herkesi yazıya teşvik ettiği gibi onları da yazıya teş
vik etti. Böylece Afganistan mücahitlerinden Mavera'ya yazılar gelmeye baş
ladı. Ama bir süre sonra bize sitem etmeye başladılar, herkes buralara geldi, 
siz gelmiyorsunuz diye. Birinci elden bir ilişkimiz yok, birinci elden bir haber 
de veremiyoruz. Cahit bu geziyi bir şekilde organize etti. 0  zamanlar TOFAŞ, 
Murat arabalarını çıkarıyor, Kartal çıkacak, reklamını yapıyorlar. Cahit, çok girişken 
biridir,"TOFAŞ'a birteklif götürelim"dedi.TOFAŞ'a projeyi anlatan biryazı yazdı, onlar 
da projeyi havada kaptı. Bütün o coğrafyada, yani İpek Yolunda o Kartal'ı dolaş
tıracağız ve dönüşte bir multivizyon gösterimi yapacağız. Ve öylece gerçekleşti o 
proje. Ama ben yirmi bir günde, yirmi kilo verdim. Kardeşim Ahmet hastalandı 
zatürree oldu, bizimle cepheye gelemedi. Böyle bir maceraydı.
'Politika'ya bulaştınız ama izleyebildiğim kadarıyla birkaç yazı haricinde 
'poetika'dan uzak durdunuz. Şiir üzerine yazmamak, bir tercih miydi?

Hâlimi, maceramın özünü anlattım sana. Vaktim yoktu. Ama zaman zaman ge
rek gazetelerden gerek dergilerden senin gibi geliyorlar, soruyorlar ben de dilimin 
döndüğünce cevap vermeye çalışıyorum. Bir bavul dolusu malzeme var. Ama ma
alesef disiplinli bir şekilde onları bir araya toplayıp şiir üzerine sistemli bir şey ya
zamadık.
Hem şiirlerinizdeki mütevekkil hava, hem de şiir yayımlamadaki ekonomik tu
tumunuz, sabırlı bir şair olduğunuzu düşündürüyor. Sabırlı bir şair olarak Erdem 
Bay azıt gerçek hayatta da bu kadar sabırlı mıdır?

Tabi ki ben zor yazan bir adamım, ilhama dayalıdır benim yazdıklarım. Şiir yayım
lamadaki ekonomik tutumum böyle açıklanabilir. Sorunuzun diğer kısmına gelin
ce, evet, şiirlerimde o sabırlı, o mütevekkil hava muhakkak vardır ve İslami oldu-
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ğu içindir bu. Ama kendime sabırlı adam diyebilir miyim? Nasıl diyeyim? Diyemi
yorum. Bir başka açıdan bakıldığında da sabırsız biriyim. Çünkü o sabırsızlık bize 
Necip Fazıl'dan sirayet etmiştir. Üstat'tan en çokduyduğumuz cümlelerden biri de 
şuydu:"Vaktim yok çocuklar."Fethi ağabey de bunu çok sık söylerdi.

Şiiriniz öncelikle Müslüman coğrafya olmak üzere "zulma uğramış bütün 
yürekierin”feryat eden sesi olarak yankılanıyor. Böylelikle çağdaş bir destan olu
yor şiiriniz...

İlk defa bu kadar açık sana söylüyorum, belki bir iki yerde daha söylemiş olabilirim. 
Ses olarak benim şiirim eğer illa bir irtibat kurulacaksa, Nâzım Hikmet'le ya da Ah
met Arifle kurulur. Tempo olarak, doz olarak, ritim olarak onlarla irtibat kurulabilir 
ya da kurulmalıdır.

Sizin şiiirinizi okurken "sürüp gelen çağlardan" bir sesle karşılaşıyoruz...

Şimdi, 70'li yıllar, 60'lı yılların sonu. Ortam belli, bizim hâlimiz belli, mücadele
miz belli. Aynı zamanda ilk günden beri siyasi yürüyüşümüz, bir tavrımız var. Biz 
Müslümanların ıstırabını çekiyoruz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde işte 
benim bu şiirim ortaya çıkıyor.

Namık Kemal'in dediği gibi uBais-i şekva bizehüzn-i umûmidir Kemâl/ Kendi der
di gönlümün biliah gelmez yâdına"...

Aynen Öyle...
“Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin insanlarına Dair" adlı şiirinizde "Alınlar gör
müşüm ki vatanımın coğrafyasıdır" mısraın dan ilhamla sizin şiirleriniz için şöyle 
söylemek geliyor içimden: "Erdem Bayazıt şiiri ki vatanımın coğrafyasıdır", insa
nımızın duygu coğrafyasına bu kadar yaklaşabilmenin sırrı nedir?

Maraş'ta herkesin bir yaylası, bahçesi, bağı vardır, oraya her yaz göçerler. 
Ona biz yurt deriz, yani vatan. Özünde o vardır. Cahit Zarifoğlu ile komşudur 
bizim yaylamız. Güzlek. Kitapta rastlarsınız Güzlek ismine. Kardeşim Ahmet 
Bayazıt'ın bir ara eline çok para geçti. Annem ölünce, Maraş'ta bir konak yap
tırdı, kendisi gidip on beş gün kalmamıştır. Ama biz kaldık, velhasıl bu çocuk
lar da bizim gibi yurt sevgisiyle, vatan sevgisiyle, toprak sevgisiyle yetişsinler 
isterdim. Yani, oralarda vatanın duygu coğrafyasına da yaklaşıyor insan. Bun
lar bir de kurguyla olan şeyler değil, ancak ilhamla olabilecek şeyler. Daha 
önce de söylediğim gibi ben ilhamla yazan biriyim. Bunlar üzerine daha ne 
konuşabilirim ki ben bir şiiri yakalamış ve söylüyorum.
Şiirleriniz içinde bulunduğumuz kaotik ortama vurgu yaparken aynı 
zamanda içinde bir müjde barındırıyor. Nazif Gürdoğan şiiriniz için “Onun 
şiiri, geleceğinden hiç kuşkuya düşülmeyen bir zamanı haber verir." der. Bu umut 
bilincinden söz etmek ister misiniz?
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Öncelikle kesin bir kural vardır: En kötü şartlarda dahi Müslüman ümitsiz ol
maz. Ayrıca biraz önce de söylediğim o hadis-i şerifteki gibi, elimizdeki fidanı 
dikeceğiz. Müslümana ümitsizlik yakışmaz, durmak yakışmaz. Bunu anlatma
ya çalışıyorum. O güzel dünya mutlaka gelecek, öyle bir şey olacak muhak
kak. Mutlaka biz layık olursak Cenab-ı Allah bir fırsat verecek. O sürüp gelen 
çağlardan sesle, hep bu umutla yazdım ben.
Efendim, şiirinizdeki önemli temalardan biri de aşk. Aşk'a nasıl ve nereden bakı
yorsunuz?

Fuzuli'nin dediği gibi "Aşk imiş her ne var âlemde / ilm bir kıyl ü kal imiş an
cak". Bundan başka ne denir ki?
Toplu şiirlerinizin yeni baskısını şöyle takdim ediyorsunuz: "OkuyucumaI /  Şiir 
diye/Bir ömür tüketerek yazdıklarım/İki saatte okunuyor/Bundan ucuz ne ola
bilir /  Havadan başka." Kendi şiirlerini çok acımasız eleştiren bir şair mi var bu 
sözlerin arkasında?

Öyle değil tabi ki. Çalışarak yazılmış şiirler değildir benim şiirlerim, ilhama 
dayalıdır. Ne yazık ki ilham da bu kadar geliyor. Benim kitabımda ilham dışı 
yazılmış birkaç tane şiir vardır. Bunlardan biri Dünyaya Dairidir. Onun yazılış 
hikayesi de şöyledir. Ben hep söylerdim, "Bana bir kelime verin, size bir şiir 
yazayım." Rasim bir gün dedi ki "Al sana üç tane kelime, hadi bakalım bir şiir 
yaz." Kelimeler de sanırım/mağara','otel've'dünya'idi. O şiir öyle yazıldı. Yine 
ilham dışı yazılmış bir başka şiirim, Bosna'ya Yazıt'tır. Diğeri de Gelecek Za
man Risalesi'ndedir.
Gelecek Zaman Risalesi'ndeki şiirlerinizde, bir müzisyenin nota defterlerini an
dıran bir kullanımla “hızlı + coşkulu + yüksek + hafif + gürültülü + kararlı + 
sabit"gibi ifadelere yer veriyorsunuz... Bunlar şiirlerin okunma hızını mı belirliyor 
ya da neyi işaretliyor?

Biliyorsunuz Necip Fazıl'ın Senfoni şiiri vardır. Sonra bunun adını Çile olarak değiş
tirmiştir. Senfonik bir şiirdir bu. Yine Sezai Karakoç'un bazı şiirleri mesela Fırtına, 
Sesler tamamıyla senfonik şiirlerdir. Bir müzisyen senfoniyi nasıl tasarlarsa, şair de 
o şiirleri bir nevi öyle, bir senfoni gibi tasarlar. Verebildim mi veremedim mi bilemi
yorum ama ben de Gelecek Zaman Risalesi'ndeki şiirlerimde o senfonik söyleyişi 
aksettirmeye çalıştım.
Bu şiirleri de diğer şiirleriniz gibi kasete okumayı düşünüyor musunuz? Çünkü 
şairler kendi şiirlerini pek okuyamazlar ama sizin şiirleriniz sizin sesinizle sanki 
daha farklı bir anlam kazanıyor...

Gelecek Zaman Risalesi’ ndeki şiirlerin birçoğunu ben okudum aslında. Ama bir ön
ceki gibi bir kasette toplamadık. O ilk kasetin hikayesi de şöyledir: Ankarada'yız, 
Sebeb Ey yeni yayımlanmış ve Gökalp diye bir arkadaşımız var. Kelimenin tam 
manasıyla, pintişti bana. Pintişmek, bir nevi ısrar etmek, yapışmak anlamında
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Maraş'ta kullanılan bir kelimedir. "Ağabey," dedi "Ben Asır Ajans'ı kuruyorum. 
Senin de bu şiirleri bir kasete okumam istiyorum." Ramazan ayı. "İyi de Gökalp" 
dedim "ağzım kuruyor nasıl okuyayım ben?" Israr etti, tabi bu arada stüdyoyu da 
kiralamış. Kıramadım, mecburen o şartlarda stüdyoya girdik, iki üç günlük bir ça
lışmayla ve Ramazan'da o şiir kaseti ortaya çıktı. Dilim dönmüyor, dikkat ederseniz 
oradaki bazı kelimelerden de anlaşılır bu.
Şiiirinizi yanlış değerlendirenler de oldu. Bir şiiriniz sizin niyetleriniz dışında "yan
lış ve aşırı"yorumlandığında neler hissediyorsunuz?

Mesela Mehmet Kaplan Hoca benim şiirimi o dönemde, o anarşi döneminde, 
kendince yorumladı. Dönemin çok etkisinde kaldı. Mesela ben 'emek'ten bah
sediyorum, o beni neredeyse Marksist olmakla itham ediyor. Ben de biraz ağır 
cevap vermişim, ama şimdi pişmanım. Gerçi kendisi de sonradan,"yanlış yapmışız" 
demiş. Onun en büyük hatası zannımca şudur: Bana Yunus Emre gibi yazmadığım 
için hesap soruyor. Yunus Emrelere ihanetle beni yargılıyor. Yani, herkes aynı şekil
de yazmak mecburiyetinde mi? Ayrıca Yunus Emre bu çağda yine aynı şiirleri 
mi yazardı?
"Kudüs'e giden yollar mutlaka Üsküdar'dan geçer" düşüncesinden hareketle yaz
mak istediğiniz Üsküdar Risalesi hangi aş.amada diye sorsam...

Allah fırsat verir, sağlığım düzelirse bu şiiri tamamlamak istiyorum. Üsküdar ile ilgili 
bir sürü dergi, kaset, doküman topladım. Onların hepsini elden geçirmem ge
rekiyor. Ama onlarla, şimdilik uğraşamıyorum. Bir ilham, bir yoğunluk gelecek ki 
ben onu yazabileyim. O ilk mısra var sadece, ama o da benim değil aslında:"Kudüs 
Üsküdar'dan başlar." Bakalım bekliyoruz, ben de merak ediyorum ne çıkacağını...
Bizi kırmayarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Allah acil şifalar ver
sin, efendim.

Rica ederim... Dualarınızı eksik etmeyin.
[10:30-13:30], 09.112008, Cumartesi, Kozyatağı/istanbul
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VIII. 
Dünya Suretleri

(ÎV'B Albümünden)

"Bir yıldız kayıyor 
kayıyor 

Bir dal uzuyor 
uzuyor"
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Rasim Özdenören'in 
Roman Anlayışı 

Konuşuluyor: Erdem 
Beyazıt, D. Mehmet 

Doğan ve Rasim 
Özdenören. 

(4 Şubat 1979)

Erdem Bayazıt, 
YağmurTunalı, 

Mehmet Önal, Ali 
Akbaş, Osman 

Çeviksoy.

Erdem Beyazıt 
Yılın Yazarı 

beratını İ. Hakkı 
Yılanlıoğlu'dan 

alıyor. 
(1981)
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1980'li yıllar. 
Yazarlar Birliği'nde 

bir toplantı.
İsmail Bal D. 

Mehmet Doğan, 
Abdurrahman 

Dilipak.
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TYB'de bir 
konuşma,

M. Cemal 
Çiftçig üzeli, 

Erdem Bayazıt.



Erdem Bayazıt, 
Yazarlar Birliği'nde 

Şiir Anlayışını 
anlatıyor.

(1980)
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Osman Türkay, D. 
Mehmet Doğan, 

Erdem Bayazıt, 
Türkçenin 

Uluslararası Şiir 
Şöleni 

(Bursa, 1992)

Çınaraltında 
Şiir, Türkçenin 

Uluslararası Şiir 
Şöleni

(Bursa, 1992)

Osman İbrahim, 
Kasım Kuşbekov, 

Nazar Nazmuttinov, 
Erdem Bayazıt 

Türkçenin 
Uluslararası Şiir 

Şöleni 
(Bursa, 1992)
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D. Mehmet Doğan, 
Erdem Bayazıt, Ârif 
Damar, Türkçenin 

Uluslararası Şiir 
Şöleni 

(Bursa, 1992)

"10 Yıl Sonra 
Necip Fazıl" Ahmet 

Kabaklı, Erdem 
Bayazıt, Niyazi 

Özdemir. 
(İstanbul, 1993}

Körfez Şiir Şöleni,
Erdem Bayazıt, 

Muzaffer Baştopçu, 
D. Mehmet Doğan, 

M. Atilla Maraş. 
(2000) S 1 i
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Turan Koç, Ahmet 
Sağtekin, Erdem 

Bayazıt, Şükrü 
Karatepe, D. Mehmet 

Doğan. 
(Şanlıurfa, Gümrük 

Hanı, 2001)

Mehmet Âkifİnan'ı 
anma gecesi, M.
Çetin Baydar, M. 

Atilla Maraş, Nazif 
Gürdoğan, Rasim 

Özdenören, Şükrü 
Karatepe ve Erdem 

Bayazıt. 
(Şanlıurfa, 2001)

M.Adil Oymak, 
Ahmet Bahçıvan, 

D. Mehmet Doğan, 
Erdem Bayazıt, 

Rasim Özdenören, 
N.Gürdoğan, Çetin 
Baydar, Emin Hafız, 
Hacı Osman Badıllı, 

M.Atilla Maraş. 
Urfa'da Başören 
köy odası. (2001)
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Arkada: Nazif 
Öztürk, H. Kerim Ece, 

M. Atilla Maraş, Rıfkı 
Kaymaz, İ. Ulvi Yavuz.

Önde: Erdem 
Bayazıt, M. Ruhi Şirin. 

Türkçenin 5. 
Uluslararası Şiir 

Şöleni 
(Strazburg 2003)

Strazburg Şiir 
Şöleninde Şiir 

Atölyesinde
(2003)

(Strazburg, 2003)
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TYB'nir» 25. Yıl 
Faaliyetlerinden 

Bahattin 
Karakoç'la 73 Yıl 

Toplantısında. 
Bahattin Karakoç ve 

Erdem Bayazıt. 
(Kahramanmaraş, 

2003)

Şaban Abak, 
Erdem Bayazıt, Âsim 
Gültekin, Türkçenin
6. Uluslararası Şiir 

Şöleni 
(Kırım, 2005)

(Kırım, 2005)
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Erdem Bayazıt, 
M. Atilla Maraş, 

M. Önal Mengüşoğlu. 
(Kırım, 2005)

Türkçenin 6. 
Uluslararası Şiir 

Şöleni
(Kırım, 2005)

Türkçenin 6. 
Uluslararası Şiir 

Şöleni
(Kırım, 2005)
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Turan Koç, Ramazan 
Kaplan, Cahit Koytak, 

Erdem Bayazıt, M. 
Önal Mengüşoğlu, 

Bahçesaray 
Han Sarayı'nda. 

(Kırım, 2005)

Erdem Bayazıt, M. 
Önal Mengüşoğlu. 

(Kırım, 2005)
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Âsim Gültekin, 
İrfan Çalışan, 

Erdem Bayazıt, 
M. Önal Mengüşoğlu. 

(Kırım, 2005)

(Kırım, 2005)

Yaşar Bedri, 
Erdem Bayazıt. 

(Kırım, 2005)
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Erdem Bayazıt, 
M. Atilla Maraş. 

(Kırım, 2005)

Hastalığı sırasında,
Başbakan R.Tayyib 

Erdoğan evinde 
ziyaret etti.

Rasim Özdenören, 
Akif inan, 

Alattin Özdenören, 
Ali Haydar Haksal, 

Erdem Bayazıt, 
Mehmet Aslan
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