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Orhan Veli

Or han Ve li’nin ölü mün den son ra Bü tün Şi ir le ri ad lı ki ta bı-
na ek le nen öl çü lü uyak lı ilk şi ir le ri nin ba şa rı sı yad sı na maz. 
Onun için de, bir den bi re o yol dan ay rı lıp ne den Ga rip’e 
yö nel di ği dü şün dü rü cü dür.

On yıl gi bi kı sa bir sü re de bü tün genç şa ir le ri gir di ği 
ye ni yo la çe ke bil di ği ne ba kı lır sa, bir ge rek si ni mi her kes ten 
ön ce sez di ği söy le ne bi lir.

Bi raz di ren se us ta la rı ara sın da anıl ma ya baş la ya ca ğı bir 
şi i ri bı ra kıp ye ni bir şi ir ara nı şı içi ne gir mek bir öz ve ri dir, 
so nu bi lin me yen bir se rü ve ne atıl mak tır.

Üs te lik de “şa i ra ne”söz cü ğüy le be lir le di ği “şi ir sel yoz laş-
ma”dan kur tul ma ya ça lı şır ken, şi i rin vaz ge çil mez ba zı ni te-
lik le rin den uza ğa düş me yi de gö ze ala rak...

Her şe yi at mak, ya pı yı te me lin den de ğiş tir mek ti ama cı...
Öz le di ği, “es ki ede bi yat la rın alet le riy le” hal kın ge rek si-

nim le ri nin sa vun ma sı nı yap mak de ğil, hal kın be ğe ni si ni ara-
mak, bul mak, sa na ta ege men kıl mak tı...

Or han Ve li ye ni lik, de ği şik lik, ge niş le me adı na gir di ği 
ye ni yo lun aç maz la rı nı da çok ça buk sez di.

1940’ta Ga rip ad lı ki ta bıy la di na mit le di ği şi i ri mi ze, 
1950’de bir be yin ka na ma sı so nu cu ölür ken unu tul maz gü zel-
lik te şi ir ler ek le miş ol du ğu gö rül dü.

Kı sa cık ya şa mı bo yun ca yaz dık la rıy la Tür ki ye’nin en 
ge niş sev gi çem be ri ne ula şan şa i ri ol du.

Me met Fu at
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OARISTYS

 (In Memoriam)

Ey hâtırası içimde yemin kadar büyük, 
Ey bahçesinin hoş günlere açık kapısı
Hâlâ rüyalarıma giren ilk göz ağrısı,
Çocuk alınlarda duyulan sıcak öpücük.

Ey sevgi dalımda ilk çiçek açan tomurcuk,
Kanımın akışını yenileştiren damar,
Gül rengi ışıkları sevda dolu akşamlar
İçime yeni bir fecir gibi dolan çocuk.

Ey tahta perdenin üzerinden aşan hatmi
Ve havaları seslerimizle dolu bahar,
Koşuştuğumuz yollar, oynadığımız sular,
Kâğıttan teknesinde sevinç taşıyan gemi.

Duyup karşı minarede okunan yatsıyı
Yatağıma sıcaklığını getiren rüya,
Denizlerinde onunla yaşadığım dünya
Ve ey ufku beyaz cennetlere giden kıyı.

Ah! Birçok şeyler hatırlatan erik ağacı
Ve o ilk yolculukla başlıyan hasret, zindan;
Atları çıngıraklı arabanın ardından
Beyaz, keten mendilimde sallanan ilk acı.

 Ankara, Haziran 1936
 (Varlık, 1.12.1936)
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ODAMDA

Ben miyim bu şeylerin sahibi?
Kafamda bir çocuk var, meraksız.
İç âlemim oyuncaktan farksız;
Odam, içime bir ayna gibi.

Bir ışık oyunu var tavanda.
Gölgeler seslerle birleşiyor
Ve bir karga beynimi deşiyor
Azaplar kemirdiğim bu anda.

Kardeşini öldürüyor Kabil, 
İçimde bir yalnızlık duygusu; 
Ölüm kadar uzun yaz uykusu,
Sıkıntı ile geçilen sahil.

Bağlanıyor bir iple bir sürü
Düşünce köyleri birbirine,
Çöküyor her şeyin üzerine
Hülyam boyunca kurduğum köprü.

Ve doluyor sessiz, ordularım
Durmadan, dinlenmeden odama;
Urbam içinde yatan adama
Hayretle bakıyor dört duvarım.

Kardeşini öldürüyor Kabil,
İçimde bir yalnızlık duygusu;
Ölüm kadar uzun yaz uykusu,
Sıkıntı ile geçilen sahil.
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Düşüp yatağın dalgalarına
Günlerce sürüyor bu yolculuk,
Durmadan akıtıyor bir oluk
Korkuyu sükûtun mezarına.

Ve delirmenin tatlı vehmini
Sessizlik odama dolduruyor,
Kargam hâlâ başımda duruyor
Bulmakçün beynin cehennemini.

Kardeşini öldürüyor Kabil,
İçimde bir yalnızlık duygusu;
Ölüm kadar uzun yaz uykusu,
Sıkıntı ile geçilen sahil.

Dünyaya tek gelen insan gibi
Atılıyorum bir Hint dağına
Giriyor kafamın darlığına
Kimsesiz dünyaların sahibi.

Gidip, gidip gelmede aynı his,
İskeleye ulaşmıyor çıma.
Dikiliyor ansızın karşıma
Boynum kalınlığındaki ceviz.

Kardeşini öldürüyor Kabil,
İçimde bir yalnızlık duygusu;
Ölüm kadar uzun yaz uykusu,
Sıkıntı ile geçilen sahil.

 Ankara, Ekim 1936
 (Varlık, 15.12.1936)
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BUĞDAY

Düzüldü uçsuz bucaksız alay,
Çıngıraklar çalar kapılarda.
Düzüldü uçsuz bucaksız alay,
Bak, son hasad başladı rüzgârda.

Okundan ayrılmak üzere yay,
Kuyuların ağzı genişledi.
Okundan ayrılmak üzere yay,
Korku tâ kemiğime işledi.

Savruluyor gökyüzünde buğday,
Gölgeler uzaklaşıyor yerde.
Savruluyor gökyüzünde buğday,
Tanrım! Tanrım! Bir deva bu derde.

Düzüldü uçsuz bucaksız alay,
Çıngıraklar çalar kapılarda.
Düzüldü uçsuz bucaksız alay,
Bak, son hasad başladı rüzgârda.
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Undan bize de pay, bize de pay,
Koşun, buğday dağıtıyor Yusuf.
Undan bize de pay, bize de pay,
Çökmeden sonu gelmiyen küsuf.

Eriyecek tencerede kalay,
Çocuklar ağlaşmasınlar dağda.
Eriyecek tencerede kalay,
Yetişmiyecek Ömer imdada.

Altında aynı eyer, aynı tay;
Arayıcısı herkes bir sesin.
Altında aynı eyer, aynı tay;
Seferi aynı köye herkesin.

Artık kuruldu bu kervansaray,
Boşuna düşünür ihtiyarlık.
Artık kuruldu bu kervansaray,
Şimdi seslerle dolu mezarlık.

 İstanbul-Ankara, Eylül 1936
 (Varlık, 15.1.1937)
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