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Mustafa Kemal Destan›*
Y›llarca u¤raﬂt›m anlatmak için Mustafa Kemal Atatürk’ü,
Kelimelerim yetmiyordu ifade etmeye, ç›rp›nd›m durdum.
Düﬂman çizmesi alt›nda, her yerde inliyordu Müslüman-Türk’ü
Sevr ile parçalanm›ﬂ ülkem, çaresizdi ç›rp›nan kutsal yurdum.
Yapt›¤› iﬂler da¤lar gibi, o kadar büyük o kadar büyük ki,
Nas›l anlatacakt›m onu bildi¤im kelimelerle, cümlelerle.
Ama anlatmasam, üzerimdeki görev o kadar büyük bir yük ki,
Anlatmaya çal›ﬂacakt›m bildi¤im kelimelerle ve tümcelerle..
Birinci Dünya Savaﬂ› sona ermiﬂ, Osmanl› yenik düﬂmüﬂtü.
Sevr Muahedesi’ile Türk-‹slâm’›n iﬂi çoktan bitirilmiﬂti.
Leﬂ kargalar› gibi düﬂman kuvvetleri üzerimize üﬂüﬂmüﬂtü.
Özgürlük bitmiﬂ, baﬂ›m›z öne e¤ilmiﬂ, her ﬂey yitirilmiﬂti.
Bat›da ‹ngiliz, Yunan, do¤uda Rus, Ermeni, güneyde Frans›z’›
Türk’e bir avuç toprak verilmiﬂti, Kastamonu ve havalisinde,
Yetmiyormuﬂ gibi düﬂman bir de içerdeki bir sürü kans›z›
Bir ﬂey kalmam›ﬂt›, padiﬂah›nda, ordusunda ve ahalisinde.
Ne haysiyet kalm›ﬂta ‹slâm-Türk’te, ne ﬂeref ve ne de namus,
Düﬂman süngüsü sald›r›yor, düﬂman kurﬂunu Türk’e s›k›l›yordu.
Çökmüﬂtü karanl›k ülkenin üstüne her ﬂey olmuﬂtu bir kâbus,
Koca imparatorluk bitmiﬂti, Türk’ün üstüne y›k›l›yordu.
Bitmiyordu Bat›’n›n sald›r›lar›, her yönden çullan›yorlard›,
Sona erdirmek için Türk-Müslüman› Anadolu topraklar›nda.
K›rd›rmak için Osmanl›’y›, gene Osmanl›’y› kullan›yorlard›
Ölüm kol geziyordu yurdun umutsuz karanl›k sokaklar›nda.
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Ordu da¤›lm›ﬂ donanma ba¤lam›ﬂ, polis jandarma azalt›lm›ﬂ,
Osmanl›’n›n kuvveti bitmiﬂ, iﬂgal kuvvetlerine teslim olmuﬂ.
Kalan zabiti, paﬂas›, neferi de oraya buraya at›lm›ﬂ,
Kan a¤layan gözlerden milletin ba¤r›na izdiraplar dolmuﬂ.
Kabullenmiﬂ padiﬂah, çaresiz iﬂgal kuvvetleriyle bir olmuﬂ,
Diyordu ç›karc›lar: “Bana dokunmayan y›lan bin y›l yaﬂas›n”
Beli bükülmüﬂ halk›n, ruhunu yitirmiﬂ, açl›ktan benizler solmuﬂ.
Kuvvet kalmam›ﬂ iﬂgal alt›ndaki millette, engelleri nas›l aﬂs›n?
‹ﬂgalden, yoksulluktan, açl›ktan daha kötü bir ﬂey vard›.
Osmanl›’da hiç kimsede bir kurtuluﬂ ümidi bile kalmam›ﬂt›.
Her geçen gün umutlar tükenerek son ufuklar da karard›.
Karanl›kta dolaﬂan eller ne yaz›kt› ki buluﬂamam›ﬂt›.
Eller dolaﬂ›yordu ülkede buluﬂmak için karanl›klarda,
Herkes bir ç›k›ﬂ yolu ar›yordu hiçbir umut kalmasa da.
Ç›rp›n›yordu Türk’ün kurtuluﬂu bir güvercinin kanatlar›nda.
Öldürülseler de birer birer bu yolda, kurtuluﬂa varmasa da.
Eller aç›lm›ﬂt› büyük Allah’a, kurtulmak için esaretten,
Gözyaﬂlar› sel gibi ak›yordu düﬂman çizmeleri alt›nda.
Yoksundu Türk - ‹slam, kurtulmak için bir nebze cesaretten,
Ama birisi derin derin düﬂünüyordu, Mustafa Kemal ad›nda...
Dikmiﬂ mavi gözlerini düﬂünüyordu, gece gündüz durmadan,
An›ms›yordu Balkan’daki, Libya’daki, ﬁam’daki savaﬂlar›n›,
Kahramanl›klar› dillere destand›, gelmiﬂti Anafarta’dan,
A¤lama zaman› de¤il diye kurutuyordu gözyaﬂlar›n›...
Dinliyordu Anadolu’dan gelen kurtuluﬂ ç›¤l›klar›n›,
Kurtar paﬂam diyorlard›, bizi bu ﬂerefsizlikten, bu zilletten,
Bast›rmak istiyordu bo¤az›nda dü¤ümlenen h›çk›r›klar›n›,
Karar verdi, kurtarmal›yd› halk›n› bu dayan›lmaz illetten.
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Bir May›s sabah› bir gemiyle gitti Samsun'a, arkadaﬂlar›yla.
Kurtarmal›yd› aziz vatan›n›, dindirmeliydi gözyaﬂlar›n›.
Bir ›ﬂ›k belirmiﬂti Anadolu’da topland› yandaﬂlar›yla,
Amasya, Sivas ve Erzurum’da yerleﬂtirdi Kongre taﬂlar›n›.
Güven verdi, düﬂünce yaratt› davaya inanm›ﬂlarla yürekten,
Ordular kurdu, silahlar buldu da¤›lm›ﬂ kaybolmuﬂ askerlere.
Köylüsü kentlisi onunla ordular yaratt›, büyüyerekten.
Üst yok, baﬂ yok, v›z geliyordu açl›k, vatan için çar›ks›z erlere.
Düﬂmanla bir olan Padiﬂah onun için ferman ç›kar›nca: “‹dam.”
Mustafa Kemal düﬂünmeden söktü att› Padiﬂah rütbelerini.
Olmuﬂtu art›k o da ﬂimdi kurtuluﬂ için halktan ç›kan bir adam.
Ve din adamlar› okudular onunla kurtuluﬂ hutbelerini.
Yirmi üç Nisan bin dokuz yüz yirmide Türkiye Büyük Millet Meclisi
Aç›ld› Ankara’da, kurulmuﬂtu art›k Türkiye Cumhuriyeti.
Kenetlenmiﬂti birbirine, ordusu, çetesi ve de milisi.
Bulacakt› onunla Türk Milleti hasret kald›klar› Hürriyeti.
Milletiyle ‹smetler, Kâz›mlar, Rauflar, Ali Fuadlar, Fevziler,
Kay›ts›z ﬂarts›z bu savaﬂta Mustafa Kemal’e inand›lar.
Birlik beraberlik sa¤lan›nca Anadolu'da oluﬂtu mevziler.
Yaln›z Bat› Anadolu’da ilerleyenler bunu gerçek sand›lar.
Köylüsü, kentlisi, askeri, hocas› birbirine sar›ld›lar,
Kurtarmak için kutsal yurtlar›n› kahbe düﬂman çizmelerinden,
Birleﬂen Türk’ün karﬂ›s›nda eriyen cepheler bir bir yar›ld›lar.
Kaç›yordu düﬂman, kurtuluﬂu ar›yordu Ege denizlerinde...
Sakarya'da ﬂahlanan Türk Milleti düﬂman› Anadolu’dan sökünce,
Dumlup›nar’da suratlar›na yedikleri tokat insafs›zca patlad›.
Türk Ordusu düﬂman› on gün içinde Ege’de denize dökünce,
Mustafa Kemal ve askerleri zaferlerine zafer katlad›.
O emredince: “Ordular! ‹lk Hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
Durdurmak mümkün olam›yordu art›k ﬂanl› Türk ordusunu.
Seller gibi ak›yorlard› Bat›'ya dönmezlerdi art›k geri.
Geri al›yordu Türkler, düﬂmandan Anadolusunu.
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On beﬂ May›s’ta ‹zmir’de Hasan Tahsin’in att›¤› ilk kurﬂunu,
Dokuz Eylül’de gene ‹zmir’de Mustafa Kemal tamamlam›ﬂt›.
Kaçan düﬂman unutmayacakt›, Ege’deki Türk’ün vuruﬂunu.
Dünya da Türk’ün yenilmez oldu¤unu bir kez daha anlam›ﬂt›.
‹zmir’den sonra, güzelim ‹stanbul da al›nd› alt› Ekim’de,
Misak-› Milli s›n›rlar› içinde tüm ülke temizlenmiﬂti..
Padiﬂah ve arkadaﬂlar› düﬂünürken kaçmak için kurtuluﬂ kimde?
Padiﬂah utanmadan bir düﬂman savaﬂ gemisinde gizlenmiﬂti.
Mudanya Mütârekesi, peﬂinden Lozan Antlaﬂmas›,
Sevr paramparça edilerek kahbe düﬂman›n yüzüne vuruldu.
Derhal Cumhuriyet’in ilan›yla Türk’ün tüm engelleri aﬂmas›
Sonunda Mustafa Kemal ve arkadaﬂlar›yla Türkiye kuruldu.
Her yerde söylüyordu o, ﬂimdi baﬂl›yordu as›l savaﬂ›m›z,
Uygarl›k yolunda h›zla ilerletmek için bu güzel ülkeyi.
‹nk›lâplar yap›l›yordu art arda, olmasa da aﬂ›m›z,
Yüceltmek, yükseltmek, boyun e¤dirmemek için Türk'ü ve Türkiye’yi.
Bir sürü olarak kabul edilen insanlardan bir ulus yaratt›.
Egemenli¤i kay›ts›z ﬂarts›z lây›k olan milletine verdi.
Uygarl›¤›n içine devrimlerle birlikte korkmadan ad›m att›.
Art›k Türk’ün yeri de bu dünyada insanca yaﬂan›lan yerdi.
Kar›ﬂmayal›m birbirimize, “Senin inanc›n sana, benim inanc›m bana.”
Diyerek laik, demokrat, ça¤daﬂ, uygar Türkiye’nin temelini att›.
Özgür olmak, insanca yaﬂamak mutluluk verirken Türk insan›na,
Çal›ﬂkan, ak›ll›, dürüst, bilgili Türk de dünyaya kat›ld›.
ﬁimdi günümüzde bazen oradan buradan sald›ran kurtçuklar›,
Senin bizde oluﬂturdu¤un yenilmez bir ruhla savuﬂturuyoruz,
Yüzy›llar boyu birbirine darg›n olan hatta savaﬂan yurtçuklar›,
Senin gibi yaklaﬂ›p bar›ﬂt›rarak, birbirine kavuﬂturuyoruz.
Olmad› Atam, olmad›, anlatamad›m seni içimde duydu¤um gibi,
Kelimelerim yetmiyor, çaresizim seni tam anlatmak için.
Y›llarca izinde yürüyerek ça¤daﬂl›¤a uydu¤um gibi,
Anlatarak beynimle kalbimle, ruhumla seni yaﬂatmak için.
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Yeni bir dil, yeni bir yöntem bulmalay›m seni yaﬂatmak için,
Bir mucizeydi o Anadolu’da Türk-‹slâm’› nas›l kurtard›n?
Tüm Mustafa Kemalciler sürekli yazmal› seni anlatmak için.
O parçalanm›ﬂl›ktan, bu bölümmezli¤e acaba nas›l vard›n?
Sen olmasayd›n sevgili Atam ne yapard›k, hiç bilemiyorum,
Kalabilir miydi Türk-‹slâm bu vatanda, sevgili Anadolu’da?
Böyle bir falâketi, kâbusu düﬂünmeyi bile istemiyorum,
Tuttun elimizden ilerliyoruz durmadan uygarl›k yolunda.
Bu nedenle Atam ben bu destan› burada bitirmiyorum.
Tüm Mustafa Kemalciler için aç›k b›rak›yorum yazs›nlar diye.
Vars›n olsun bin sayfa, elli bin dörtlük, sonunu, getirmiyorum,
Kemalizm’i, Atatürkçülü¤ü gençli¤in kalbine kazs›nlar diye.
31.5.1998
* Cumhuriyetimizin 75. y›ldönümü münasebetiyle
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Alesta Vardiya
(Bir Denizci Destan›)

Delirmiﬂ gibi ﬂiddetli bir rüzgar armada ›sl›k çalarken,
Koca gemi baﬂ, k›ç vurup sars›larak denizlere dalarken,
Gemici kamaram›n kap›s›n› h›zl› h›zl› yumruklad›,
“Alesta vardiya beyim, alesta” deyip bir an duraklad›.
“Alesta vardiya evlad›m” Alestay›z tüm Türk denizcisi,
V›z gelir f›rt›nalar bizlere, hepsi okyanuslar izcisi.
Yata¤›mdan kalkt›m, bir yalpa ki ayakta durmak ne mümkün,
Belli bu deniz, ﬂaka yapm›yor, bugün bize bir hayli küskün.
Rüzgâr deli gibi sald›r›yor, parçalarcas›na esiyor,
Cam gibi bir so¤uk, adam ar›yor, her taraf› kesiyor.
A¤›r denizler peﬂpeﬂe sald›r›yor, gemiye çullan›yor,
Serdümen de¤il, koca gemiyi sanki denizler kullan›yor.
Zor duruyorlard› yalpada, görev baﬂ›nda ayaktakiler,
Yata¤a ba¤lanarak, ancak uyuyorlard› yataktakiler.
Kaptan köprüüstünde, dimdik, ayakta zor duruyor,
Rotay› düzeltiyor, Baﬂmühendise makineyi soruyor.
Amans›z korkunç dalgalar güverteyi durmadan tar›yordu,
Denize al›p götürecek, gemide bir ﬂeyler ar›yordu.
Üstüne çökmüﬂ geminin, sanki kal›n, zifiri bir karanl›k,
Deniz gökle birleﬂmiﬂ, görülmüyordu ufuk bile bir anl›k
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Gemi üstünde dolaﬂ›rken dört nala cehennemin atlar›,
Yetmiyordu tutunmaya güvertedeki tüm can halatlar›.
Günlerdir tencere kaynam›yor, piﬂirilmiyordu yemek,
Bir yerlere sar›l›p, tutunarak yarat›l›yordu emek.
Gemide her ﬂey, yükler ve bumbalar deniz tertibi ba¤lanm›ﬂ,
Denizlere karﬂ› güvenlik, belli tam anlam›yla sa¤lanm›ﬂ.
Borda iskelesi çat›rd›yor, filika yerinden gidiyor,
Kaptan çok so¤ukkanl› ve de sakin “kaçma, böyle viya” diyor.
Bu ne ﬂiddet yâ Rabbim! Tüm zulmünü bize karﬂ› m› toplad›n?
Çok ﬂükür tutuyor bizi ayakta gene o mübarek ad›n.
Kuvvetinden bir zerreyi bu gece bu denizlere mi verdin?
ﬁükür sevginle ayaktay›z olmas›n bizden yana bir derdin.
Durmuyor azg›n denizler, çullan›yorlar sanki bir sel gibi,
Kaptan emirler ya¤d›r›yor, sanki muhteﬂem bir heykel gibi.
Sürüler halinde geliyorlar, sanki çoluk çocu¤u ile,
H›rç›n rüzgar kol geziyor gemimizde, so¤uk solu¤u ile.
Sert sa¤naklar, armaya, donan›ma, güverteye sald›r›yor,
Denizlere hükmediyor, korkunç a¤›r denizler kald›r›yor.
Eyulu Tanr›m! Buralarda bozulmuﬂ birazc›k intizam›n,
Adaletine uygun düﬂmüyor görünen bu bozuk nizam›n.
ﬁimﬂekli dalgalarla uzan›yor bizlere sanki kollar›n,
Haddimiz de¤il amma, okyanusta kar›ﬂm›ﬂ biraz yollar›n.
*****
ﬁimdi bu buzdan cehennemde hat›rl›yorum gene sizleri,
F›rt›nalar yetmez, silemez hiçbir ﬂey, sizden olan izleri.
Anam›n dolaﬂ›rken saçlar›mda mübarek güzel elleri,
V›z geliyor ﬂimdi bana okyanusun bu kudurmuﬂ yelleri.
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Sen sevgilim, içimde duydu¤um devaml› bir türküsün,
Babam›n sesi kulaklar›mda: “Unutma sen Türk o¤lu Türksün.”
Görüyorum karartam›yor bu f›rt›na güzel gözlerini,
Duyuyorum, yok edemiyor bu so¤uk, o s›cak sözlerini.
Anam, babam, sevgili eﬂim ve dünya tatl›s› çocuklar›m,
Özlerim sizleri bu cehennemde, ﬂimdi bir bir kucaklar›m.
Bir hayal âlemi olsa bile gene hayal etmeye de¤er,
‹stanbul'da Bo¤az'›, Adalar’› hayal ediyorsan e¤er.
Sevgili yüzleri, denizin, f›rt›nan›n içinde arars›n,
Buz gibi rüzgardan kurtulup, onlar› s›ms›cac›k sarars›n.
Uzun süre konuﬂursun onlarla sanki karﬂ›ndaym›ﬂ gibi,
Konuﬂma uzar gider böyle, sanki yan› baﬂ›ndaym›ﬂ gibi.
*****
Çullanan denizlerden birkaç› gemide top gibi patlad›.
Sars›ld› gemi dalga çukurunda, bunu çok çabuk atlad›.
A¤›r bumba fena sars›ld›, kurtuldu cunda kelepçesinden,
Kurtaramam›ﬂt› kendisini rüzgar›n h›rç›n pençesinden.
Korkunç gürültüyle düﬂtü üstüne üç numaral› ambar›n,
Tanr› bilir, kimbilir nelere gebeydi bu gece ve yar›n?
Belliydi bu f›rt›nada iﬂlerimiz gidiyordu biraz ters,
Kaptan emir verdi, çare yoktu, bundan sonra art›k travers.
Dalgalar al›narak baﬂa, buna göre sürat ayarland›,
Bir grup gemi adam› hemen hasar tesbitine yolland›.
Kaptan sakin, emirler veriyor serdümene: “Kaçma sanca¤a!”
Baﬂmühendis rapor ediyor: “Devam sintineleri basma¤a...”
Her ﬂey yolunda diyor baﬂmühendis: “Ama ﬂimdilik tek derdim”
“Pervaneler kopacakm›ﬂ gibi yap›yor, korkunç bir seyirdim.”
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Karanl›k, azg›n f›rt›nay› durmadan gemiye taﬂ›yordu,
Bordada patlayan dalgalar bacan›n üstünden aﬂ›yordu.
Kaptan emir verdi: “Yak›n ›ﬂ›klar› ki hasar› görelim.”
“Olay› yerinde görelim ki, ona göre karar verelim.”
Ambar kapaklar› yar›lm›ﬂ giriyordu denizler içeri,
Dalgalar, y›ld›r›mlar birleﬂtiriyordu sanki gökle yeri.
Kaptan emirler ya¤d›r›yor, kesin ve de aç›k kumandalar:
“Ekip haz›rlans›n, benimle gelsin, getirilsin muﬂambalar.”
‹kinci kaptan at›l›yor: “Bu bizim iﬂimiz, siz bize b›rak›n,
Siz köprüüstünde kal›p geminin genel durumuna bak›n.”
“Bak efendi kaptan” dedi kaptan: “Bu denizle benim aramda.”
Y›llar süren bir kavgad›r, kan›yor gö¤sümde, yara buramda.
Biz elli senedir hem dostuz hem de düﬂman›z birbirimizle.
Onun dilinden ben anlar›m, azg›n olsa da denizimizle.
Sen burada kal, bu iﬂi ben orada onunla hallederim.
Son kozlar›m›z güvertede onunla ancak ben baﬂ ederim.”
Kumandalar ya¤d›r›yor güvertede yetmiﬂlik delikanl›,
Sanki y›llar geçmemiﬂ, bu levent hâlâ ilk günkü gibi canl›.
Deniz dostu olmuﬂ y›llarca, birlikte, beraber yaﬂam›ﬂlar,
Deniz oyunbozanl›k edince, bazen hep böyle savaﬂm›ﬂlar.
Tan›yordu deniz kurdu, denizdeki düﬂman›n›, dostunu,
Kap›ﬂm›ﬂlarsa da bazen, denize kapt›rmam›ﬂt› postunu.
Yaln›z onunla konuﬂmuﬂtu, onunla dertleﬂmiﬂti y›llarca,
Bozulmazd› eski dostluklar›, olsa da böyle hunharca.
“Sevgilimin huyu böyle, ne yapal›m, anlamak, bilmek laz›m”
Derdi kaptan “ve iyi geçinmek için geçmiﬂi silmek laz›m.
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O benim her ﬂeyimdir, evim, yuvam ve ekme¤imin anas›,
Olur muydu bilmiyorum, onsuz hayat›m›n hiç bir manas›?”
Üst üste çullan›yor gemiye ﬂimdi okyanusunu, do¤as›,
Dalgalar s›ra s›ra, sanki sürü ile ‹spanyol bo¤as›.
Güvertedeki insanlar veriyordu do¤aya karﬂ› savaﬂ
Ald›¤› sularla meylediyordu gemi art›k yavaﬂ, yavaﬂ.
Baﬂmühendisten rapor geliyor: “Suyu art›k yenemiyorum,
Her yolu denedim amma bitti, baﬂka çare göremiyorum.”
Sular alt›nda kalm›ﬂ adamlar bir görünüp bir kayboluyor,
Deniz f›rsat› kaç›rm›yor tüm h›ﬂm›yla ambara doluyor.
Y›lm›yorlar, aslanlar gibi çarp›ﬂ›yorlar er meydan›nda,
Birlikte bir vücut, bir baﬂ olmuﬂlar kaptanlar›n›n yan›nda.
Adamlar çekmeye çal›ﬂ›rken hemen ambara muﬂambay›,
Denizler yakalamaya çal›ﬂ›yor bu yenilmez Baba'y›.
Baba emirler ya¤d›r›yor, yaﬂ›yor içinde f›rt›nan›n,
Çok ola¤anüstü bir ﬂey bu, kan›n› donduruyor insan›n.
Sanki iki aslan kap›ﬂm›ﬂlar geminin baﬂ güvertesinde,
Kim galip ç›kacak bilinmezdi, bu oyunun son perdesinde.
Ama denizler, ama denizler b›rakm›yor hiç peﬂlerini,
Kudurdukça kuduruyor, bitirmek istiyordu iﬂlerini.
Güvertede bir yere tutunmak için çabalayan elleri,
Sanki parçalamak için sald›r›yor okyanusun selleri.
Su içinde gemiadamlar›, bir uzay›p bir k›sal›yor,
Yaﬂam savaﬂ› içinde bu adamlar çok zor nefes al›yor.
Amans›z bu savaﬂta bir vücut gibi, hepsi bir ruh olmuﬂlar,
Tüm Türk denizcileri bu savaﬂ için güverteye dolmuﬂlar.
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Son bir hamle ile ambar üstüne muﬂambay› çekiyorlar,
Kurtar›yorlar gemiyi, yürekten Allah'a ﬂükrediyorlar.
Yenilmiﬂ gibiydi koca deniz, ﬂimdi bir avuç insana,
Yenilmiﬂti deniz, deniz aﬂk›na, inanmaya ve imana.
Onu yenenler hâlâ oradayd›, bir yerlere tutunmuﬂlar,
Gemiyi kurtarman›n u¤runda yaﬂamlar›n› unutmuﬂlar.
Suya kar›ﬂm›ﬂ gitmiﬂ, hiç görülmüyor baﬂlar, kollar, bacaklar,
Deniz sald›r›yor durmadan, biliyor b›rak›p kaçacaklar.
Kar›ﬂm›ﬂ vücutlar, çabal›yor tekrar hayata do¤mak için,
Kara su h›rsla yükleniyor, tam yeridir diye bo¤mak için.
Dalgalar peﬂ peﬂe hamle edip tek nefes bile ald›rtm›yor,
Bir an evvel almak için sonunu, onlara baﬂ kald›rtm›yor.
Aman Allah›m ne oldu? Bu kadar su alt›nda kal›n›r m›?
Ne bitmez zaman bu yâ Rabbim! Zaman bitti nefes al›n›r m›?
Sular çekilip, f›rsat bulup görülüyor a¤›r a¤›r baﬂlar,
Ama kaptan yok, yok Babalar› gözlerden dökülüyor yaﬂlar.
Nerede Babam›z, Kaptan›m›z, Süvarimiz, Kumandan›m›z?
Babalar aras›na s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ büyük Mihmandar›m›z.
Hemen sald›rd› tüm adamlar s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ kaptanlar›na,
V›z geliyordu art›k f›rt›na, çekip ald›lar yanlar›na.
Yaﬂ›yordu ﬂükürler olsun, yaﬂ›yordu aslan Babalar›,
Ölüsü bile yeterdi, atlat›rlard› böyle havalar›.
Elli y›ld›r denizleri idare eden bu koca insan›,
S›k›ﬂt›rm›ﬂt› köﬂeye al›yordu sanki intikam›n›.
Sald›r›yordu her yönden son kez, uluyup canavarcas›na,
Ar›yordu kaptan› her yerde, sanki bin can› varcas›na.
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Yek vücut olmuﬂ gemiadamlar›, sar›l›p kaptanlar›na,
Dalgalara karﬂ› Babalar›n›, alm›ﬂlar ortalar›na.
Hep birlik olup ç›kard›lar Babalar›n› kamaras›na,
Derman olmak için ç›rp›nd›lar yüzünün korkunç yaras›na.
Muzaffer bir kumandan gibi bak›yor, onlar› seviyordu,
“Baban›z burada, merak etmeyin, sizi b›rakmam” diyordu.
Bas›l›yordu sular ambardan, meyil art›k azal›yordu,
Rahatlam›ﬂt› koca gemimiz, yavaﬂ yavaﬂ yol al›yordu.
Belli, beli k›r›lm›ﬂt› kaptan›n, duram›yordu ayakta,
Son emri veriyordu ikinci kaptan›na, uzanm›ﬂ yatakta.
“Kaptan sensin art›k o¤lum, böyle devam edersen traverse,
Sekiz gün sonra var›rs›n, var›ﬂ liman›n›n Bounes Ayres'e.
Bu sefer fena yakaland›m, elli y›ll›k dostum, düﬂmann›ma,
Biliyordum dost gibi görünüp, bir gün k›yacakt› can›ma.
Elli y›ld›r onunla ne güzel geçinip gidiyorduk iﬂte,
Düﬂünüyordum denizi b›rakmay›, art›k bu son gidiﬂte.
Anlam›ﬂt› bu sefer onu ebediyyen terkedece¤imi,
Bunca y›ll›k dostlu¤u b›rakarak elveda diyece¤imi.
B›rakmad› yakam› bir türlü, bu sefer çok olaylar oldu,
Her seferinde gene biz kazand›k, bu gene en güzel yoldu.
Benden hay›r yok art›k, ölünce funda denizin kuca¤›na,
‹nan kavuﬂturursun beni özledi¤im baba oca¤›na.
Tuzlu deniz suyu olmal›, vücudumun en son kalan teri,
Engin denizler görmeli, ölen gözlerimin son gören feri.
Sevgili deniz diye can vermek isterim en son nefesimde,
En son deniz sesi duymal›y›m denize düﬂen bedenimde.
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Düﬂünüyorum da bu olayda da gene bizdeydi kabahat,
Zaman›nda gözden geçirirsen sefer tamamlan›r çok rahat.
Denizden yana benim hayat›mda hiç ﬂikâyetim olmad›,
Onu hep sevdim, dar›lmad›m hiç, içime kin, nefret dolmad›.
Günlerce dolaﬂt›ktan sonra azg›n, güzel mavi denizlerde
Dayan›lmaz liman özlemi belli olur solgun benizlerde.
Mart›lar güzeldir, müjdeler görünecek kara parças›n›,
Gemici milleti sever, olursa liman›n ›skarças›n›.
Tanr›m ne heyecan vericidir, ilk görüntüsü bir liman›n,
Yavaﬂ yavaﬂ havas›na girmek kan›n› kaynat›r insan›n.
Tepeler, a¤açlar, binalar, liman ve de yepyeni insanlar,
Her biri ayr› telden çalarken, bizleri baﬂka türlü anlar.
Limana giriﬂ, limanda yaﬂam, geceler baﬂka bir âlemdir,
Art›k deniz arkada kalm›ﬂt›r, yaﬂad›¤›n baﬂka bir demdir.
‹ﬂte denizdir seni bu rüyalar âleminde dolaﬂt›ran,
Dolaﬂt›rd›kça kendine ba¤layan ve ba¤lad›kça coﬂturan.
Bu denizler, bu limanlar, bu hava bir kez sar›nca insan›,
Bir rüya âleminde yaﬂars›n, sararlar toz pembe her yan›.
Kastanyet sesinin ard›ndan, sonra darbuka sesi duyars›n,
Senfonik müzik ﬂaﬂ›rtmaz seni, hoﬂlan›r buna da uyars›n.
Rakkaseler yaparken karﬂ›nda en son ﬂuh danslar›n›,
Gözlerinde umut ›ﬂ›¤› ararken, zorlarlar ﬂanslar›n›.
ﬁimdi anlatabiliyor muyum neden bu kadar sevdi¤imi,
Bir yuva sahibi olmay›p denize kendimi verdi¤imi?
ﬁimdi çok iyi dinle, bunlar emir de¤il, sana vasiyetim,
Belki son konuﬂmalar›m, not et, hiç iyi de¤il vaziyetim.
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Elli y›ld›r kahrederek, usanmadan dolaﬂt›m denizlerde
Türk bayra¤›n› arad›m durmadan, rota denilen izlerde.
Bir avuç gemi ile deniz ticareti yapmaya çal›ﬂt›k,
Herkes kesesini doldururken biz fakir kalmaya al›ﬂt›k.
Nesi fazlayd› onlar›n, nas›l bu kadar gemileri vard›?
Yeterli görülen Türk limanlar› inan bize çoktan dard›.
Yetkililer bilmeden güçlükleri karﬂ›m›za koyuyordu,
Yabanc›lar mal›m›z› taﬂ›yor, hazineyi soyuyordu.
Anlad›lar sonunda ticaret filosuz özgürlük olmuyor,
Elaleme avuç açmakla hazine kasalar› dolmuyor.
ﬁimdi birazc›k filomuz var, gençli¤in yolu art›k aç›ld›,
Yedi denizde gemilerle dünyaya Ay-Y›ld›zlar saç›ld›.
Da¤›l›n ülkeye, deniz ticaretini herkese anlat›n,
Türk gençli¤inin bilgisine deniz ticaret bilgisi kat›n.
Denizi anlay›p, gençli¤e yol vermezse Ankara’dakiler,
Yetiﬂip geçecekler devlet bile olmayan arkadakiler.
Deniz ticaretimizi anlat›n bir daha, belki bir daha,
B›kmadan usanmadan ibadet eder gibi büyük Allah'a.”
Son nefesinde dedi kaptan: “Türk gençli¤i, Alesta Vardiya!
Kaçma sanca¤a, kaçma iskeleye, Atatürk yolunda viya.”
*****
Bir çift baba üstünde tabutu, bayra¤a sar›lm›ﬂ kaptan›n,
Bu görkemli manzara içini tir tir titretiyor insan›n.
Dua eden eller aç›lm›ﬂ gö¤e, geminin güvertesinde,
Vatan u¤runda ölmüﬂ ki kaptan art›k ﬂehit mertebesinde.
Ya¤c› Hasan okuyor sanki Habeﬂ-i Bilâl'›n ezan›n›,
Allahü Ekber deyip tayfa k›l›yor cenaze namaz›n›.
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Namaz bitince Baﬂmühendis “Nas›l bilirsiniz?” diye sordu,
“‹yi biliriz, iyi” diye sanki yakar›yordu bir ordu.
Kapanarak tabuta lostromo a¤›t yak›p a¤l›yordu,
Süvarisi ile geçen y›llar› yürekleri da¤l›yordu.
“Hani?” diyordu “Hani nerede evin? Nerede çocuklar›n?
Hani nerede düﬂledi¤in o bahçen? Nerede tavuklar›n?
Hayal ettin hep bunlar›, ama ayr›lmad›n hiç denizden,
Her ﬂeyi bekledin, su üzerindeki rota denilen izden.
Her seferine baﬂlarken, yeni, bambaﬂka heyacanlar duydun,
Her seferin zevki baﬂka imiﬂ gibi, hep bu kahpeye uydun.
Herkes bilirdi onu nas›l sevdi¤ini, nas›l tapt›¤›n›,
O benim dostum derdin, gördün dostun sana neler yapt›¤›n›.
Bize derdin: ‘Denizden ayr›laca¤›m bir gün, ona doyunca’,
Doyamad›n bir türlü, deryalar› dolaﬂt›n ömür boyunca.
Kimse anlayamad›, ne buldun bu yeﬂil, mavi tuzlu suda?
‹nsano¤lu göstermedi, senin gösterdi¤ini bu mabuda.
Kavuﬂacaks›n ﬂimdi, dostum düﬂman›m dedi¤in azg›n suya,
‹çtin ecel ﬂerbetini, Karadeniz suyundan doya, doya.
Kollar›n› açm›ﬂ koca su, seni nas›l hasretle bekliyor,
Bekle koca su bekle, sevgilin kaptan art›k sana geliyor.”
Gemi alm›ﬂ dalgalar› baﬂa, denizlerde ilerliyordu,
Rüzgar durmuﬂ, dalgalar a¤›rlaﬂm›ﬂ ya¤mur art›k ya¤m›yordu.
Sesler geliyordu gemiden kamarotundan ve aﬂç›s›ndan.
Sesler geliyordu zabitinden, ya¤c›s›ndan ve miçosundan.
“Burda ailesi, buraday›z, çocuklar› yan›baﬂ›nda,
Denizden kitabe yaz›lacak Baba'm›z›n mezar taﬂ›nda.”
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Diye cevap verdi zabiti, aﬂç›s›, ya¤c›s› ve kamarotu,
Gö¤e kald›rd› tüm mürettebat ﬂimdi bu mukaddes tabutu.
Nice denizciler bu bayrak için denizde ﬂehit oldular,
Nice denizciler vatanlar› için denizde kayboldular.
‹ﬂte Ertu¤rul’da Dumlup›nar'da, ‹mroz’daki kahramanlar,
‹ﬂte Burhanlar, Sabahattinler ve Basra’daki Alpdo¤anlar.
Bu son de¤il, olmayacak da ölenler Türk Bayra¤› u¤runa,
Bunlar da ﬂan kat›yorlar Çanakkale gibi, ölmez yurduna.
Ne ç›kar yitse yaﬂamlar›, denizcilerin bu savaﬂlarda?
Türk gemileri gene seyredecek b›kmadan okyanuslarda.
ﬁimdi deniz güzelli¤i ile, törene iﬂtirak ediyordu,
Sevgilisini beklerken bordaya çarp›p onu istiyordu.
Son yolculu¤a, sefere ç›kman›n zaman› gelmiﬂti art›k,
Gemi sessiz, deniz coﬂkun, tayfa üzgün, zaman bitmiﬂti art›k.
Seyir fenerleri saf saf olmuﬂ güzel yolu gösteriyorlar,
Bulutlar tül tül olmuﬂ güzel rüzgarlar›n› estiriyorlar.
Ufku sarm›ﬂ deniz fenerleri kaptanlar›na bak›yorlar,
En son seyahatinde ona yol göstemek için çak›yorlar.
Y›ld›zlar, Ay ve Güneﬂ konum için gökten yere iniyorlar,
Enlem, boylam saptay›p buras› ﬂimdi, son mevkiin diyorlar.
A¤›r a¤›r ilerliyordu küpeﬂteye do¤ru mürettebat,
Yaklaﬂ›yordu her saniye, kaç›n›lmaz mukadder seyahat.
Yükseldi küpeﬂteye tabut, denize do¤ru meyil verdiler,
Denizle kaptan kavuﬂtular, art›k vuslatlar›na erdiler.
Parlak ›ﬂ›klar denizlerden göklere do¤ru yükseliyordu,
Deniz ve kaptan hep birlikte Türk Gençli¤ine sesleniyordu.
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Allahü Ekber sesleri denizi ve gö¤ü inletiyordu,
Türk Gençli¤ine gelen emri coﬂku içinde dinletiyordu.
Dinleyelim ﬂimdi son emrini ölmez kaptan›n, neler diyor?
Denizle bir olmuﬂ art›k ruhu, bakal›m bizden ne istiyor?
1. ”Denizde vardiya tutarken, ilken olan ÖNCE SELÃMET,
Ülken için de uygulanmal›, vardiyan› böyle teslim et!”
2. “Vatan›n yaln›z Türkiye de¤il, denizler de senin vatan›n,
Da¤›lmazsan yedi denizlere, kemikleri s›zlar Ata’n›n.”
3. Son emir, “Alesta vardiya Türk Gençli¤i, Alesta Vardiya,
Kaçma sanca¤a, kaçma iskeleye, ATATÜRK YOLUNDA V‹YA”
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Sudan Toprak
Gemici Ali’nin Destan›

Güneﬂ alt›nda Ali, babas› ile tarlada durmadan çal›ﬂ›yordu,
‹ki adam bu topraktan y›llarca bir nafaka için çabal›yordu.
K›raç bir toprak, yüzy›llar boyu, yaz k›ﬂ çapalanmaktan çok yorulmuﬂtu
Beslemek için sahiplerini, alt üst edilip kan, ter ile yo¤rulmuﬂtu.
Üstlerine çullanm›ﬂt› güneﬂ, baba o¤ul cay›r cay›r yan›yordu.
Ter de¤ildi sanki bu, yüzlerinden sel gibi al›n yaz›s› ak›yordu.
Yorulmuﬂ, bitmiﬂ vücutlar, dermans›z kollar, gözlerinin feri sönmüﬂtü.
Daha ondokuzunda olan Ali, sanki yorgun bir çiftçiye dönmüﬂtü.
An›msayam›yordu Ali, ne zamandan beri bu toprakla bir olmuﬂtu.
Ne zamandan beri bu toprak, ondan habersizce bedenine dolmuﬂtu.
Babas› durmadan “Bu topraklar bize ata yadigâr›” der dururdu,
Aç kalsa da aile gene bu topraklar onlara en büyük gururdu.
********
Ö¤le paydosunda Ali, yemek yemek için, dere kenar›na gitti,
Uzand› çay›ra, a¤aç alt›nda, gözü derede, hayale dald› yitti.
Dere katm›ﬂ önüne dal› yapra¤› bilinmeze do¤ru gidiyor,
Su sesleri sanki Ali’ye “haydi durma gel, sen de bizimle gel” diyor.
Nerelere gidiyordu bu yapraklar, dallar gece gündüz durmadan,
Da¤lar› taﬂlar› aﬂarak bir amaç u¤runa, ama hiç yorulmadan.
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Suyun s›rt›na binmiﬂ bu yapraklar, ﬂu dallar bir yerlere koﬂuyorlar
Varacaklar› için mi yeni yerlere, sevinçlerinden coﬂuyorlar?
Ali yak›n›ndan ald›¤› bir odun parças›n› dereye at›nca.
Baﬂlad› odun da yürümeye, hür olmuﬂtu sular önüne kat›nca.
Nice y›llar a¤aç olan, dal olan, do¤an›n dura¤an odun parças›,
Dereye kavuﬂup, sularla coﬂunca hareketlenmiﬂti aç›kças›.
Ya taﬂlar, ya taﬂlar onlar dere yata¤›nda hareketsiz yat›yorlar,
Y›llar boyu yosun ba¤layarak Ali gibi soyluluk sat›yorlar.
Fark› neydi Ali’nin dere yata¤›nda tembel tembel yatan bu taﬂtan?
“Yarat beni Tanr›m yarat beni” dedi a¤layarak Ali “yeni baﬂtan.”
“Bir lokma ekmek için y›llard›r, durmadan bu topraklar› kaz›yorum.
Dört kardeﬂ, ana, baba için burada yaln›z fukaral›k yaz›yorum.
Dal yap, odun yap, yaprak yap beni Tanr›m ama burada durdurma beni,
Y›llar› üstüme y›¤arak, yaln›z bu k›raç toprakla doldurma beni...”
********
Akﬂam yeme¤inde boynu bükük Ali’nin baﬂ› hepten öne e¤ildi.
Neﬂeli yaﬂam dolu olan Ali, sanki o eski Ali de¤ildi.
B›çak açm›yordu art›k Ali’nin a¤z›n›, susmuﬂtu, bir ﬂey demedi.
Sanki yan›ndakilerden habersizmiﬂ gibi Ali hiçbir ﬂey yemedi.
Ana ﬂaﬂk›n, baba üzgün, kardeﬂler a¤alar›na bak›p dona kald›lar.
Ne olmuﬂtu da acaba, Ali'nin akl›n› kimler baﬂ›ndan ald›lar?
A¤›r a¤›r kalkt› Ali sofradan, dalg›n, etraf›na bak›nmadan,
Sanki uyur gezer gibi yürüyordu, gitti yan›ndakilerden sak›nmadan.
Ana f›rlad› sofradan, sar›ld› o¤luna “Nereye o¤ul nereye?”
“Korkma ana korkma” dedi Ali, “gel gidelim haydi bizim dereye.”
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“Ne deresi o¤ul, ne deresi? ﬁimdi gece bak, etraf zifir karanl›k,
Alim ne oldu sana o¤ul söylesene, yoksa ﬂahapland›n m› bir anl›k?”
Ali’sinin yüzü gözünün önünde, bütün gece anay› uyutmad›,
Babas›n›n sabaha dek teselli eden sözleri anas›n› avutmad›.
********
Sabah›n köründe baba, o¤ul ve ana dereye yola koyuldular,
Ali'nin derdiyle kahrolan aile oyum oyum oyuldular.
Ana, baba, bildikleri dualarla durmadan Tanr›'ya yakard›lar,
Gün ›ﬂ›y›nca Ali önde, onlar arkada, dere kenar›na vard›lar.
Ali: “‹ﬂte ana, iﬂte baba” dedi “benim s›rr›m yat›yor bu derede,
Bak›n nerede yüzen o çal› ç›rp›, odun, yapraklar ﬂimdi nerede?
Da¤lar›, tepeleri, ovalar› hep bu suyla y›llardan beri aﬂt›lar,
Bu dere çaya, çay ›rma¤a, ›rmak nehire, sonra denize ulaﬂt›lar.
Ya ben, ya ben y›llardan beri bu da¤lar›n aras›na s›k›ﬂt›m kald›m,
Genç yaﬂ›mda yaﬂlanarak, dertlenerek bu topraktan baﬂka ne ald›m?
ﬁu yüzlerinize, ﬂu ellerinize bak›n, daha k›rk›nda olan sizler,
Sanki yemiﬂinizdeymiﬂ gibi ayakta duram›yor bu bitmiﬂ dizler.
Ya bu toprak, ya bu a¤açs›z toprak, y›llardan beri su ile ak›p gitmiﬂ,
A¤açs›z k›raç bu topra¤› güneﬂ, ya¤mur, k›ﬂ, so¤uk, ufalay›p gitmiﬂ.
Bu taﬂlaﬂm›ﬂ iki kar›ﬂ topraktan kardeﬂlerimle neyi bekleyece¤iz?
Borç olabildi¤ince olmuﬂ, bizler de yaln›z borca borç ekleyece¤iz.”
Ana a¤layarak dizlerini dövüyordu “Gitti Ali’m, gitti” diyordu,
Ona göre cinler, periler bir olmuﬂlar durmadan Ali'sini yiyordu.
Baba: “Sus be kad›n sus” diyordu, “bana kal›rsa Ali galiba hakl›,
Anlad›m ﬂimdi ben de, bütün s›r, bütün gerçek ﬂu akan suda sakl›.
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“Unuttun mu? Seninle evlenebilmek için babam bir tarla satt›yd›,
Hastalan›nca da babam, paras›zl›ktan hasta yata¤›nda yatt›yd›.
Bir doktor, bir hastane paras› denkleﬂtiremedik anam›za, babam›za,
Tefeciler her geçen gün biraz daha yap›ﬂ›yorlard› yakam›za,
Me¤erse su bize yol göstermiﬂ de y›llarca, biz bunu göremedik,
Onun vard›¤› yerlere, cahilli¤imizden, körlü¤ümüzden biz eremedik.
‹zin verelim Ali’ye aﬂs›n da¤lar›, gitsin Mersin’de ki halas›na,
Görsün o engin denizi, tan›s›n, kavuﬂsun denizlerin âlâs›na.”
“Hay›r, hay›r” diye ba¤›rd› ana, h›ﬂ›mla dereyi taﬂlayarak,
“Gidersen helâl etmem sütümü sana” dedi ana Ali'yi haﬂlayarak...
“Kurban›n olam” dedi Ali, yaklaﬂt› anas›na ayaklar›na kapand›,
Baba gerçekleri görmüﬂtü, gözleri aç›lm›ﬂt›, Ali'ye inand›.
“‹zin ver ana” diye yalvard› Ali, “k›raç topra¤a ba¤latma beni,
Art›k hiçbir ﬂey vermeyen bu topraklarda daha fazla a¤latma beni.
Bu dere ile yeni ufuklar açal›m, b›rak ben öncünüz olay›m,
Fukaral›k, umutsuzluk bitsin art›k, ben de mutluluklarla dolay›m.”
Anan›n sütünü helal etmemesi, Ali’yi periﬂan etmiﬂ y›km›ﬂt›,
Ama ﬂükürler olsun, art›k, babas›ndan de¤erli bir izin ç›km›ﬂt›.
*****
Baba kalkt› aya¤a, tuttu elinden anan›n, tarlaya do¤ru yürüdü,
Ana gözyaﬂlar› içinde, pek istemeyerek ayaklar›n› sürüdü.
Büyük tarlan›n ortas›na geldiklerinde, güneﬂ tepeye ç›km›ﬂt›,
O¤lunun sabahki konuﬂmalar› anas›n›n hayallerini y›km›ﬂt›.
Tarlan›n tam ortas›nda, ana baba durdular yere çöktüler,
Al›nlar›nda biriken terleri elleri ile topra¤a döktüler.
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Baba avuçlad› topra¤›: “‹ﬂte han›m, bak hele, senin topra¤›n bu,
A¤latsa da, aç b›raksa da bizi, y›llardan beri senin tapt›¤›n bu.
Bak ﬂu etraf›na, bak ne kalmﬂ, toprak gitmiﬂ taﬂ kalm›ﬂ,
Yel üfürmüﬂ, su götürmüﬂ, cahilli¤imizden her ﬂeyimizi alm›ﬂ.
Helal et sütünü ﬂu çccu¤una, b›rak izin ver, buralardan gitsin,
Belki onun buralardan gitmesiyle, ailemizin de çilesi bitsin”.
“Hay›r, hay›r” dedi anas› Ali’nin, “giderse onu bir daha göremem,
Gözden ›rak olan gönülden de ›rak olur, gitsin buradan diyemem.”
Baba kalkt› aya¤a, konuﬂmaya baﬂlad› kar›s›na a¤layarak,
Anlatt› çektiklerini, ac›lar›n› bir bir, yüre¤ini da¤layarak:
“Unuttun mu bir ya¤mur damlas› için Tanr›’ya yalvard›¤›m›z günleri?
Unuttun mu sellerin durmas› için Tanr›'ya yakard›¤›m›z günleri?
Unuttun mu tarlalar›m›zda gece gündüz durmadan ektiklerimizi?
Unuttun mu so¤uktan, kurakl›ktan kâr ettik yaln›z çektiklerimizi?
Unuttun mu sen, doktorsuzluktan bebelerimizi yitirdi¤imizi?
Unuttun mu sen, çaresizlikten, tüm umutlar›m›z› yitirdi¤imizi?
Unuttun mu çocuklara k›ﬂ günlerinde bir çorba veremedi¤imizi?
Unuttun mu bir ba¤ odun için günlerce evimize gelemedi¤imizi?
Unuttun mu sellerle yamaç tarlalardan sürüklenen topra¤›m›z›?
Unuttun mu sepetlerle her y›l topra¤› yerlerine taﬂ›d›¤›m›z›?
Ben untmad›m bunlar›, her an, her zaman kahrolarak an›yorum,
Buralarda çile doldurup duraca¤›ma, gitmedi¤ime yan›yorum.
ﬁimdi kalk yerinden, bak o¤lun orada, boynu bükük senden izin bekliyor,
Ona yaln›z sen izin verebilirsin, senden, sütünden helallik diliyor.
Çünkü o iyi bilir ki evlâtlar üzerinde anal›k hakk› büyüktür,
Helâl edilmezse bu hak, evlat üzerinde çok büyük bir yüktür.
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Göreceksin bak her ﬂey ne kadar iyi olacak, kaderimiz de¤iﬂecek,
Ali ile birlikte hepimizin al›n yaz›s› da iyileﬂecek.
*****
Koca ana kalkt› aya¤a, yorgun dizleri üzerine dikildi,
Sanki art›k a¤layan, s›zlayan inleyen üzülen ana o de¤ldi...
Do¤ruldu, dimdik oldu, o¤luna do¤ru yürümeye baﬂlad› a¤›r, a¤›r,
Hiçbir ﬂey duymuyordu art›k, gözleri yaﬂl›, yaﬂam olmuﬂtu sa¤›r.
Daha dün gibiydi bebe Ali'si s›rt›nda tarlada çal›ﬂ›yordu.
Sevinci sonsuzdu, çok mutluydu, tüm zorluklar› kolayca aﬂ›yordu.
Nas›l oldu anlayamad›, Ali'nin ard›ndan geldi di¤erleri,
Çocuklar büyüdükçe yavaﬂ yavaﬂ kaybettiler eldeki yerleri.
Günler geçtikçe, çocuklar büyüdükçe giderleri cok a¤›rlaﬂt›,
Zamanla tarlalar fakirleﬂti, geçim derdi boylar›n› aﬂt›.
Yediremediler, giydiremediler, okutamad›lar çocuklar›n›,
Her geçen gün kara bulutlar çöktü, karartt› açmayan ufuklar›n›.
Koca ana hep iyi beslenmiﬂ çocuklar› hayal eder dururdu,
‹yi yetiﬂtirilmiﬂ çocuklar ailede keyifli, büyük gururdu.
Koca ana yanl›ﬂ› gördü, çok güvenmiﬂ sar›lm›ﬂt› topra¤›na,
Ama yetmemiﬂti hiçbir zaman, ﬂimdi incir dikiyordu oca¤›na.
Bu k›raç topraklara, ecdad› gibi o da çok ama çok inanm›ﬂt›,
Kaç kiﬂi olsalar da, onlara da çok iyi bakaca¤›n› sanm›ﬂt›.
Çocuklar›na bakamam›ﬂlard› topraklar›na bakt›klar› kadar,
Tarlan›n gübresi, suyu, ›rgat› ailesine olmuﬂtu hep zarar.
*******

398

REFIK_KITAP_5_MZP

11/17/08

9:46 AM

Page 399

REF‹K AKDO⁄AN

Ali baﬂ› e¤ik, elleri önünde ba¤l›, anas›n› bekliyordu,
Tirtir titriyordu, kalbi sanki duracakm›ﬂ gibi tekliyordu.
Dikildi anas› önünde, ona hüzünle, a¤layarak bak›yordu,
Duramad› Ali ayakta, çöktü önünde bak›ﬂ› fena yak›yordu.
“Kalk aya¤a” diye ba¤›rd› ana, omuzlar›ndan sarst›: “Diyel, çökme,
Kararl› ol, korkma, yalvarma, gidiyorsun art›k, hiç kimseye dil dökme.
Buradan ayr›lacak olan adam dimdik, korkmadan ayakta durmal›,
Güçlükler v›z gelmeli ona, zorluklara derhal yumru¤unu vurmal›...
Bundan sonra art›k, ne anan ne de baban senin yan›nda olmayacak,
Tanr› seninle olsun yavrum, umar›m güzel umutlar›n solmayacak.
Seni buradan ay›ran, koparan ﬂu derenin suyuna çok iyi bak,
Onu çok iyi tan›mal›s›n, bundan sonra arkadaﬂ›n o olacak...
Biliyorsun gözlerinle gördün, bu suyun bizlere neler etti¤ini,
Kurakl›k için dua ederken, sellerle her ﬂeyin nas›l gitti¤ini.”
Bilemiyorum, görmedim, bu suyun denizlerde nas›l olaca¤›n›?
Derya denizlere umutlarla gidip, oralarda neler bulaca¤›n›...
‹yi bak ﬂimdi bu dereye, çok iyi bak o sakin akan suyuna,
Biliyorsun biz al›ﬂt›k burada, bazen umulmaz ç›ld›ran huyuna.”
Uzun bir ayr›l›k olacak bu, buralar›, köyünü, bizi unutma!
ﬁimdi art›k haz›rl›¤›n› yap, konuﬂma boﬂ laflarla beni avutma!
ﬁimdi beni çok iyi dinle o¤ul, sözlün Zeynep'e neler diyeceksin?
‹yi düﬂün, taﬂ›n, beﬂik kertmesisin, bu iﬂi susarak m› geçeceksin?”
“Yok anam olur mu, hiç olur mu? Niﬂanland›ktan sonra gidece¤im,
Bir kaç y›l sabredip bekleyecek, sonra onunla evlenelim diyece¤im.
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Ne verebilirim ona, ›rgatl›ktan baﬂka, bu bitmiﬂ tükenmiﬂ topraktan?
Ayakta zor duran a¤açtan, kurumuﬂ daldan, sararm›ﬂ solmuﬂ yapraktan...
Ona anlatt›m, o ﬂimdi daha iyi biliyor, tan›yor, deniz de iyi bir vatan,
Bitmez tükenmez bir toprak yaratm›ﬂ sudan, çal›ﬂanlara büyük Yaratan!
Öyle bir toprak ki deniz, çal›ﬂt›kça durmadan hep, hep veriyor,
Bir degil, dünyada binlerce aileye, çoluk çoocu¤a tükenmeden yetiyor.”
*****
Ali yollara koyuldu, Mersin’den ehliyetini cebine koyunca,
Çal›ﬂt› ticaret gemilerinde durmadan dinlenmeden y›llar boyunca.
Usta gemici, lostromo derken Ali, bir kostere kaptan olmuﬂtu.
Zeyneple evlenerek iki çocuk babas› Ali mutlulukla dolmuﬂtu.
Akdeniz, Karadeniz olmuﬂtu sanki Ali Kaptan’a komﬂu kap›s›,
Paralar gönderiyordu köyüne, de¤iﬂmiﬂti toprakla, evin yap›s›.
Bat›dan do¤uya, kuzeyden güneye Ali durmadan seyrediyordu,
Mehmetler, Aliler sudan topra¤› yaratana dualar ediyordu.
Kuyular aç›lm›ﬂ, insanlar yerine traktörler toprak› sürüyordu.
Su kanallar› ile sular, ekinler, a¤açlar aras›nda yürüyordu.
Suland›kça. gübrelendikçe, ekinler neﬂelenmiﬂ, boylar› aﬂ›yordu,
Bu mucizeye Ali'nin anas›, babas› ve kardeﬂleri çok ﬂaﬂ›yordu.
Anas› da, babas› da ›rgatl›ktan kurtulmuﬂlar, insan olmuﬂlard›,
Torunlar› yanlar›nda, yararl› sularla mutlulukla dolmuﬂlard›.
Art›k ﬂeftaliler, erikler, üzümler, kay›s›lar boy boy yetiﬂiyordu,
Bak›ld›kça, suland›kça, gübrelendikçe, boylar› gö¤e eriﬂiyordu.
Sudan topraklardan para ak›yordu art›k Aliler’in köylerine,
Bereket ve ferahl›klar gelmiﬂti do¤mal›k toprak kölelerine.
Sudan toprak yetiﬂmiﬂti imdad›na, yitmiﬂ ve de tükenmiﬂ topra¤›n.
Bacas›ndan duman ç›k›yordu ﬂimdi art›k, incir dikilmiﬂ, oca¤›n.
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Ak sudan toprak ak, Anadolu'nun çorak, çatlam›ﬂ topra¤›na,
Can suyu ol art›k, Anadolu’nun iﬂsiz güçsüz kalm›ﬂ çocuklar›na.
Durmay›n, koﬂun Türk çocuklar›, sizleri bekliyor sudan toprak ana
Yüceltin ülkeyi, ailenizi okyanuslarda, yiyin, için kana kana...
28/6/1993 Bostanc›
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Yeni Deniz Ticaretliye Ö¤ütler
Nas›l h›zla geçti ﬂu dört y›l, sen de bugün mezun oldun.
‹yi, kötü y›llarda ders al›p, de¤erli bilgilerle doldun.
Yedi denizlerde bayra¤›m›z›, hep dalgaland›racaks›n.
Hizmet ettikçe yücelecek, yüceldikçe gururlanacaks›n.
Ama göreceksin deniz ticaretimizdeki faciay›,
Tadacaks›n sonunculuktaki unutulmaz büyük ac›y›.
Büyük Türk milletini kahredip, bu duruma lay›k görenler
Utans›n denizle çevrili ülkeye bu kaderi örenler.
Deniz ticaret f›ﬂk›rmal›, her yerde ülkenin sinesinden,
Deniz ticaret sesi gelmeli, ‹zmir'den, Samsun'dan, Mersin'den.
Ticaret gemilerimizle dolaﬂmal› ﬂanl› bayra¤›m›z
Dövizler getirerek ›slanmal› kuruyan kursa¤›m›z.
Bu alt›n yumurtlayan tavu¤u gel görelim nedir yücelten,
Kolayl›k, teﬂvik, kolayl›kt›r deniz ticaretini yükselten.
Formaliteler ya¤ sürüyor her geçen gün düﬂman ekme¤ine
Yaz›k oluyor çal›ﬂan, didinen denizci Türk’ün eme¤ine.
Yok aslâ çaresi bugün, kolayl›ktan, desteklemekten baﬂka,
Görecekler o zaman Türk denizcisi nas›l geliyor aﬂka.
Kald›r kahrolas› engelleri, geç de olsa y›k›ls›n art›k
Formaliteler, engeller, izinler sanki k›rk baﬂl› yarat›k.
Kolayl›k gösteremeyeceksen bu zümrüdü anka kuﬂuna,
Hiç boﬂuna u¤raﬂma, paran ve de emekler gider boﬂuna.
Kan›m›z› emiyorlar gemilerle ayn› düﬂmanlar›m›z.
Boﬂa gidiyor emekler, harcan›yor de¤erli zaman›m›z.
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Vatan ﬂairinin büyük sözü bu duruma çok uyuyor.
Büyük anlam› olan güzel sözleri insan hâlâ duyuyor.
Dinle onu: “Vatan›n ba¤r›na düﬂman dayam›ﬂ hançerini,
Yok mu gerçekten: “Yok mu kurtaracak baht› kara maderini?”
Ne yaz›k ki burada veremiyoruz Ata'n›n cevab›n›
Yükleniyoruz büyük günah›, alam›yoruz sevab›n›.
Üzülmenin yarar› yok, unutma asla, düstrumuz ﬂudur:
Gör deniz ticaretli, deniz ticaretimizde durum budur!
“Türk deniz ticaretini yüceltmek için çok çal›ﬂacaks›n,
Türk sanca¤› elinde durma, yedi denizleri aﬂacaks›n.
Anlatacaks›n deniz ticaretini bir daha, belki bir daha
B›kmadan, usanmadan ibadet eder gibi büyük Allah'a.”
1979
Beﬂiktaﬂ
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Beklenen Gemi
Bir gemi olacak orada, Tuzla'da olmay› bekliyor,
Ö¤rencilerini alarak enginlere aç›lmak için.
Gerçekleﬂebilmek için sizlerden gününe gün ekliyor,
Vira bismillah deyip engin denizlere aç›lmak için.
Bir gemi var orada denizlerde seyrediyor durmadan,
Yük ve yolcu taﬂ›yor ö¤rencilerini e¤itmek için
Bitmiyor seferleri Dünya denizlerinde yorulmadan,
Kutuplarda, ekvatorda, yaln›z gerçe¤i ö¤retmek için.
Bir yüzer dershane var orada ö¤retmenler anlat›yor,
Denizlerde, limanlarda olaylar›n içinde yaﬂayarak.
Teorik bilgilere denizde uygulamalar kat›yor.
Denizde tehlikeleri gösterip bilgilerle aﬂarak.
Bir gemimiz var orada ö¤rencilerini yo¤uruyor,
Ça¤daﬂ Türk denizcilerini e¤itip yetiﬂtirmek için,
Tehlikelerden, kazalardan bilgilerle onlar› koruyor,
Aray› kapatarak ça¤daﬂ olanlara yetiﬂmek için.
Bir gemi var orada mezunuyla birlikte yükseliyor,
Milletin kendilerine verdiklerini ödemek için,
Türk ticaret denizcileri bu gemi ile yüceliyor,
Deniz ticaretinde, her yerde biz de var›z demek için.
Fakülte olarak nihayet de¤iﬂen mâkûs talihimiz,
Okul gemileri ile bundan sonra daha güçlenecek.
Çaka Bey’lerle bin y›ldan fazla olan ﬂanl› tarihimiz,
Okul gemileri gelince güçlerine güç eklenecek.
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Koﬂun ey denizciler, bu gemiler için sizler da koﬂun,
Koﬂun ey deniz âﬂ›klar› sizin de bir pay›n›z olsun.
Yap›ﬂ›n can halat›na hep birlikte yisa edin, coﬂun,
Sizin de bu kampanyada çok de¤erli bir sa’y›n›z olsun.

Hayal gemi gerçek ol, bekletme, engelleri aﬂ art›k,
Sensiz deniz ticareti e¤itimi bil ki tam olmuyor.
Seni bekleyen ö¤rencilerinle durma kucaklaﬂ art›k,
Sen olmay›nca bu vatan denizlerden hakk›yla doymuyor.
Bir anele, bir kilit ver de, mapalar da olsun bizlerden,
Saçlar›, perçinleri, makineleri de olsun onlardan.
Demirler, direkler, zincirler, palangalar da sizlerden,
Kurtulsun, yücelsin Türk denizcili¤i, kurtulsun sonlardan...
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Türkiye ‹çin Çal›ﬂal›m
Neden kapat›yorsunuz gözlerinizi?
Neden t›k›yorsunuz kulaklar›n›z›?
Göremeyece¤inizi, duyamayaca¤›n›z› m› san›yorsunuz?
Sizden istenen bir damla can suyunu.
Neden esirgiyorsunuz?
Nerede o zabitan salonlar›nda yapt›¤›n›z eleﬂtiriler?
Türk denizcili¤i neden ilerlemiyor diye,
E¤itimi yeterli görmedi¤inizi,
Siz olsayd›n›z neler yapaca¤›n›z›,
Anlat›yordunuz içki sofralar›nda...
Oysa ﬂimdi sizden istenen bir damla yard›m›,
Vermemek için duymazl›ktan,
Görmezlikten geliyorsunuz.
Burun k›v›r›p havaya bak›yorsunuz,
Vermemek için bir damla can suyunu...
Oysa damlaya damlaya göl olacakt›.
Göl taﬂacak nehirler oluﬂacakt›.
Sel gibi coﬂku ile akarak,
Bir okul gemisi yarat›lacakt›.
Ama atamad›n›z ellerinizi akrep dolu ceplerinize...
Bu fakir milletin paras›yla okuyan,
Ekmek, araba, ev, yat sahibi olan,
Ailelerini refah içinde yüzdüren,
Sizlere geç kalmad›n›z diyorum,
Koﬂun, koﬂun hep birlikte,
Türkiye için çal›ﬂal›m
Beyninizle, ellerinizle, kollar›n›zla, paran›zla koﬂun!
Bu f›rsat› kaç›rmayal›m,
Türkiye için çok çok çal›ﬂal›m.
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Son Sefer
(Denizat› Dergisi, Haziran - Temmuz 1991)

Geçerken dün Kad›köy'e,
Gördüm seni yanaﬂm›ﬂs›n Haydarpaﬂa’ya.
An›msad›m eski günleri,
Seninle geçen y›llar›.
Eksiksiz tam on y›l...
Yaz k›ﬂ demeden,
Günlerle süren f›rt›nalar içinde,
Yemeden içmeden.
Dolaﬂm›ﬂt›m seninle dünyay›,
Kuzeyden güneye,
Bat›dan do¤uya,
B›kmadan usanmadan...
Sen de genç, ben de genç,
K›zaktan yeni inmiﬂ bir gemi.
Çak› gibi, çiçe¤i burnunda bir kaptan,
iki sevgili gibi sanki...
****
Gözlerim nemlendi, gitti eski günlere.
Geçerken vagonlar aras›ndan,
Polisten, gümrükten.
Yaklaﬂ›rken sana,
Sevincim kedere döndü.
O ne hal öyle ya Rabbim!
Her taraf›n pas içinde,
Dökülüyorsun.
Göz demirlerinin loçalar›n›n alt›ndan
Akan paslarla;
Sanki rimelleri yüzünden akan
Yosmaya dönmüﬂsün.
Bak›ms›z bir kad›n gibi,
Frengi deliklerinden aﬂa¤› akan paslar...
Ya borda saçlar›n;
Kat kat pas içinde,
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T›rnakla bile kolay kalk›yor,
Dokununca aﬂa¤› dökülüyor.
Façan belli de¤il, kanalar›n silinmiﬂ,
Her taraf›n› oyum oyum oymuﬂlar,
Seni ne hale koymuﬂlar,
Benim sevgili gemim.
*****
Borda iskelenden ç›karken,
Zang›r zang›r sallan›yorsun.
Art›k sana bosa tutmuyorlar m›?
Ya nerede alt›ndaki maliborda a¤›n?
Denize adam düﬂerse düﬂsün mü?
Söyle bana güzel gemim sana ne oldu böyle?
Güvertene ç›k›nca,
Kat kat paslar› görünce,
Gözlerimden yaﬂlar boﬂand›.
Makaralar›n ya¤s›z,
Çal›ﬂ›rken inim inim inliyorlar,
Sanki son nefeslerini veriyorlar.
Ambar a¤›zlar›nda ne yiv kalm›ﬂ ne set,
Kapaklar›n contalar› çürümüﬂ, paramparça olmuﬂ,
Bakt›m ambarlar›nda su var,
Sen yük ›slatm›ﬂs›n.
Olur mu? Böyle bir gemi olur mu?
Seni ne hale getirmiﬂler?
Benim sevgili gemim...
*****
Hüzün kaplad› her yan›m›,
Hali pürmelalin dondurdu kan›m›.
Gözyaﬂlar›m ›slat›yor güverteni,
Yoksa diyorum, yoksa seni gözden mi ç›kard›lar?
Bu son seferin miydi?
Buradan Alia¤a’ya m›?
Neler söylüyorsun sen benim güzel gemim?
Kim, kim buna cesaret edebilir?
Senin gibi bir genç gemiyi,
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Daha yirmisinde bile de¤ilsin.
Olamaz bu, kabul edemem bunu,
Bir raspa, bir boya,
Sonra güzel bir tamir,
Getiririm ben seni eski haline,
Eski halin olmasa bile,
Gene daha y›llarca aslanlar gibi,
Dövüﬂürsün dalgalarla,
Gezebilirsin dünya limanlar›nda.
Sen üzülme, konuﬂurum ben onlarla.
*****
Dinletemedim onlara,
Navlunlar çok düﬂükmüﬂ,
Giderler çok artm›ﬂ,
Söylemeye dilim varm›yor.
Yüzüme karﬂ› “Hurda fiyatlar› çok iyiymiﬂ” deyince kan beynime s›çrad›.
Tutamad›m kendimi a¤z›ma geleni söyledim.
Vefas›zlar...
“Ba¤layal›m” dedim.
“Para istemem” dedim.
Olmad›, dönmediler kararlar›ndan.
“O halde” dedim,
“Son seferinde kaptan› ben olay›m” dedim.
Para istemem deyince kabul ettiler.
Sevindin mi?
Benim sevgili gemim, bir tanem.
Haydi vira Bismillah,
Sakin bir havada baﬂlayan,
Çok güzel bir sefer olacak bu,
Yaln›z sen ve ben biliyoruz,
Allah hay›rl› selâmet versin.
Marmara Denizi’nde,
Marmara Adas›’n›n kuzeyi
Seni ve beni sonsuza dek, saklayacak koynunda.
Oradan ikimiz gelen geçen gemilere
“Allah hay›rl› selâmet versin diyece¤iz”
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Be¤endin mi plan›m›?
Biliyordum be¤enece¤ini...
*****
ﬁimdi yaln›z köprüüstünde,
Sen ve ben var›z.
Dümen otomatikte.
Viyalanm›ﬂ böyle, pruvada Taﬂadas›.
Hemen baﬂ›nda yirmi kulaç su var,
And olsun ki sevgili gemim,
Seni Alia¤a'da baﬂtan kara ettirmeyece¤im.
Burnuna palangalar tak›p yerlerde süründürtmeyece¤im,
Ellerinde cehennem alevleri ile sana, hücum eden
Sökücülere seni parçalatt›rmayaca¤›m.
Seni ya¤ma edemeyecekler,
Benim güzel k›z›m, tatl› mele¤im.
Sen üzülme sak›n,
Dayanamam...
*****
ﬁimdi dinle denizin sesini
Nas›l ça¤›r›yor bizi duyuyor musun?
‹kimizin birlikte yapt›¤› bu müzi¤i,
Ömrümce dinlesem b›kmam.
Sanki tüm orkestralar birleﬂmiﬂ,
Dünyan›n en güzel na¤melerini
Harman edip bize sunuyorlar.
Mart›lar uçuﬂuyor gecenin karanl›¤›nda, bize yol gösteriyorlar,
Buras›, buras› diyorlar,
Sar›l bana sevgili gemim, iyice sar›l,
Birbirimizden hiç ayr›lmayaca¤›z art›k.
Daha s›k› sar›l,
Makineler tam yol ileri,
Bir vücut, bir gemi, bir insan olal›m seninle
Sonsuza dek ayr›lmamak için.
‹ﬂte taﬂ, çelik, insan sesleri, harman oluyorlar, birleﬂiyorlar.
Ve sonsuz mutlulu¤a eriﬂiyorlar.
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