
KİRLİ AĞUSTOS

Edip Can se ver (1928-1986) İs tan bul’da doğ du. İs tan bul Er kek 
Li se si’nden me zun ol duk tan son ra gir di ği Yük sek Ti ca ret Oku-
lu’nda ki öğ re ni mi ni ya rı da bı ra ka rak ba ba sı nın Ka pa lı çar şı’da ki 
dük kâ nın da ti ca re te baş la dı ve 1976 yı lı na ka dar an ti ka cı lık yap-
tı... Tur gut Uyar ve Ce mal Sü re ya ile bir lik te “İkin ci Ye ni”nin ön cü 
şa ir le ri ara sın da anı lan Can se ver’in ilk ki ta bı İkin di Üs tü (1947), 
he nüz 19 ya şın da bir de li kan lı nın, dün yay la ilk kar şı laş ma sı nın, 
ta nış ma sı nın ve ilk iti raz la ra yel te ni şi nin iz le nim le ri ni di le ge ti rir. 
Yer yer ace mi ce de ol sa alt tan al ta, aka ca ğı de rin ve ge niş ya ta ğın 
ilk işa ret le ri ni de ta şı yan İkin di Üs tü’nden son ra ki ikin ci ki ta bı Dir
lik Dü zen lik (1954), bü yük öl çü de “Ga rip Şi i ri”nin et ki sin de kal sa 
da, şa i rin da ha son ra İkin ci Ye ni’ye ula na cak şi ir yak la şı mı nın ilk 
ipuç la rı nı ve rir; bu ki tap ta yer alan “Ma sa da Ma say mış Ha” ad lı 
şi ir, Türk şi i ri nin en çok bi li nen şi ir le ri ara sın da yer ala cak tır. Di li ni 
ol du ğu ka dar ko nu la rı nı, yö ne liş ve ter cih le ri ni de bul du ğu ki tap 
olan Yer çe kim li Ka ran fil (1957), “bi re yin yal nız lı ğı ve ya ban cı lı ğı nın 
gü dü le di ği son suz ara yış ça ba sı” bi çi min de özet le ne bi le cek Can-
se ver şi i ri nin te mel le ri ni atar; ve ay nı iz lek, “dra ma tik şi ir”in ay rı 
ay rı us ta lık ör nek le ri olan Umut suz lar Par kı (1958), Pet rol (1959), 
Ner de An ti go ne (1961) ve Tra ged ya lar (1964) ile sü rer. Çağ rıl ma yan 
Ya kup’la (1969) baş la yan sol si ya sal ey lem le re duy gu sal ve dü şün-
sel plan da ka tı lı şın şi ir le ri, Kir li Ağus tos’ta (1970) çe şit le ne rek sür-
dük ten son ra, Son ra sı Ka lır’la (1974) des tan sı bo yut lar ka za nır. 
Ben Ru hi Bey Na sı lım (1976) ve Sev da ile Sev gi (1977), top lum sal 
plan da ya şa nan “ye nil gi”nin ar dın dan ye ni den bi rey se le dö nüş tür; 
ve Şa i rin Se yir Def te ri (1980), Be zik Oy na yan Ka dın lar (1982), İlk
yaz Şi kâ yet çi le ri (1984), Otel ler Ken ti (1985) ad lı ki tap lar, bu “içe 
ka pa nış”ı ev ren sel yal nız lık pla nın da kav ra yı şın şi ir le ri ni bir ara ya 
ge ti rir. Yer çe kim li Ka ran fil ile 1958 Ye di te pe Şi ir Ar ma ğa nı; Ben Ru hi 
Bey Na sı lım ile 1977 TDK Şi ir Ödü lü; ve Ye ni den ad lı top lu şi ir le-
riy le Se dat Si ma vi Vak fı Ede bi yat Ödü lü bu lu nan Edip Can se ver’in 
ya yım lan ma mış şi ir le ri Gül Dö nü yor Avu cum da (1987) ad lı ki tap ta 
top lan mış tır.
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Kirli Ağustos

Yayın Notu: Edip Cansever'in Sonrası Kalır I içinde yer alan bu kitap yayına 
hazırlanırken, 1970 De Yayınevi baskısı esas alınmıştır. Yazarın yazım tercihleri 
korunmuştur.
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ODA

Gün günden odamın şeklini alıyorum
İşliyorum bu iniltili varlığı yeniden 
Kim bilir, duyuyorum yazgısını belki de
Kuru bir dal parçasını içinden yiye yiye
Dal olan bir böceğin 
O garip yazgısını 

Ne ölüme benzer ne ölümsüzlüğe. 
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CİN 

Tapınırken bulduk kendimizi
O sonsuz geceye 
Gece mi, değil mi, bir gece hayaleti mi belki 
Dolaştı durdu bizimle 
Bütün gün dolaştı durdu ve 
Sindi 
Büyülenmekten arta kalan bir bitkinliğe. 

   Sahi, o ölen kimdi. 

İlkel bir acı gibi 
Düşüverdi ilk bakış gözlerinden 
Kaskatı. Ve belirdi sanki yüzünde
Görünürdeki tek şey: daha sonra da olmak 
Çıkardı birden şapkasını ve çıkardı şapkasını, şapkasını
Şapka mı, değil mi, bir şapka hayaleti mi belki 
Bir bira içti ve vurup gitti kapıyı ardından 
Yürüdü, geçti, kuru otlar 
Yapraklar yakılan bir caddeyi. 

   Peki, ölen kimdi. 

Tam o sıra bir dolu bardak cin istemiştin sen
Bir dolu bardak cin, öğle üzeri 
Damıtılmış gündüzden 
Cin, cin! 
Seni bir daha kendine gömen, bir daha 
Kendine gömdükçe de bir önceki acı yenisinden
Elbette ki güzeldir 
İnsanın insana verebileceği en değerli şey
Yalnızlıktır. 

   Cin bitti. 
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OTEL 

I

Denizin alçalışıyla otel bir düştü
Binlerce kalıntı şehir değerinde
Sularla kaçışan ölümlüler türküsü 
Sırdaş olan denizlerin diline
Taşlaşmış hayat ürpertileri ardından
Şekilsiz, oynak ve iniltili 
Pembe, daha doğrusu bir çocuk gülüşü renginde
İzleri deniz hayvanlarının 
Belli ki bir adı var onların, varsa da
Gezinir hiç mi hiç adı olmayan burada. 
Bir dirilişe bile ayak uyduramayan burada
Mevsimi olmayan mevsim sürüleri 
Yumuşak yüzgeçleriyle dalgınlığımı yalayan
Anılar, anı sürüleri 
Hep birden unutulmuşluğa dadanan
Hep birden, ama tek bir yaratık gibi
Çıkarak gözlerime yarı loş mağrasından
Görülmemiş bir şekilde intihar ederdi. 

O zaman belki bendim, belki bir şekil bildirisi
Gibi o zaman işte çok değerli bir taşa 
Bakar gibi ben 
İstekli, sonra durgun, giderek düşünceli
Derdim ki –daha doğrusu yaşardım–
Mutluluk alışılmış bir kötümserlikti 
Ki tarih aldatılırdı, korkardım 
Gözü dönmüş bir kuşun göğsünü didikler gibi 
Bağrını açar gibi bir azizin 

Açardım ben de içimi –bu şehir kimin?
Kimsenin değil– 
Baktıkça, baktıkça oraya bakır 
Ne düşerse içine zehir 
Köpürür köpürür köpürür 
Önce asit, derken bir doğa parçası gibi 
Yaprak bir parça yaprak olana kadar 
Su bir parça su olana kadar 
Ben onlara su ve yaprak diyene kadar 
Demek istediğim yaşamak bir parça yaşamak oluncaya kadar 
Zamanlar, zaman sürüleri... 
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