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ÖNSÖZ 

Bedri Rahmi Eyuboğlu. kırk beş yıla yakın sanat ha
yatında resim. şiir ve nesir olmak üzere çeşitli daııarda 
eser vermiştir. Gençlik yıllarında. kalem ile fırçadan 
birini kullanarak sanatın merdivenlerinden çıkmak is
teyen Eyuboğlu, kalemi de fırçayı da bırakmaz; her iki

sini de başarıyla kuııanır. 1984'te Turan Erol tarafından 

yazılan "Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde 
Bedri Rahmi Eyuboğlu, Yetişme Koşulları. Sanatçı Ki

şiliği" isimli eser, bize, ressam Bedri Rahmi'yi tanıttı. 
Ayrıca bu eser. çalışmam boyuncu müracaat ettiğim bir 
kaynak özelliğini taşımaktadır. Eyuboğlu'nun şairliği ve 

yazarlığı da, en az ressamlığı kadar önemli olduğu için: 
bu çalışma ile. onu geniş okuyucu kitlesine bir bütün 
olarak tanıtma ihtiyacını duydum. 

Bu çalışma: Bedri Rahmi'nin hayatı, sanatçı kişiliği. 
eserlerine sinen fikir ve his dünyasının yanında. onun 
eserlerinin muhtevasını ortaya koyan özetlerden. eser-

vır 



lerinden seçilen örnek metinler ile bibliyografyadan 
oluşmaktadır. 

Kitaba alman örnek metinlerde. o parçanın sonuna. 
sanatçımızın hangi eserinden alındığı veya ilk defa ne
rede yayımlandığı parantez içinde belirtilmiştir. Şüp
hesiz bu durum, okuyucu için bazı kolaylıklar sağ
layacaktır. 

Bu çalışmamda, bana rehberlik eden hocam saym 
Doç.Dr.Celal Tarakçı Bey'e her türlü destek, teşvik ve 

telkini için sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. 

Cumhuriyet Devri Türk şiir ve resim sanatının ori

jinal şahsiyetlerinden biri olan Bedri Rahmi Eyu
boğlu'nun bugüne kadar bir kitap bütünlüğü içinde in
celenmediği gerçeğinden hareketle, sanatçımızı çeşitli 

yönleriyle tanıtabilirsem, bu çalışma gayesine ula
şacaktır. 

VIII 

Abdullah ÇELİK 
Ocak 1991 
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1-HAYATI 
1911 yılında Görele'de doğan Bedri Rahmi'nin asıl 

adı Ali Bedrettin'dir. l Babası Rahmi Bey, o günlerde Gö
rele kaymakamıydı. Rahmi Bey, Maçkalı Eyuboğlu ai
lesinden: annesi Lütfiye Hanım ise, Pulathaneli Ser
daroğulları'ndandır. Bedri Rahmi, üçü erkek ikisi kız 
olan beş çocuğun ikincisidir. 

Bedri Rahmi, babasının memuriyetlerinden dolayı 
ilkokulu bitirene kadar Görele, Havza. Aziziye (bugünkü 
Pınarbaşı). Kütahya ve Artvin'de kalmıştır. Rahmi Bey'in 
Trabzon milletvekili olmasından sonra, Bedri Rahmi, or
taöğrenimini Trabzon Sultanisi'nde yapmaya başlar. Sa
natçımızın hayatını etkileyen olayların çoğu, Trabzon'da 
geçmiştir. 

O, Trabzon Sultanisi'nde (Lise) öğrenciyken, edebiyat 
dersinden başka hiçbir dersten on numara alamamıştır. 
Bundan dolayı Eyuboğlu, "Eğer Edebiyat Fakültesi liseyi 
bitirmeyenlere gel deseydi, kuşkusuz o tarafa yönelir
dim. "2 demekle, edebiyata karşı ilk eğilimini de belirtmiş 
olur. 

Bedri Rahmi. ortaokulun ikinci sınıfındayken arka
daşlarıyla birlikte "Serçe" isimli bir dergi çıkarır. Çeşitli 
sosyal faaliyetlerin ve Öğretmeni Recai Bey'in etkisiyle 
Türkçe dersini. bütün derslerden daha fazla seven sa
natçımız, ortaokulun üçüncü sınıfında yıl kaybeder. Sı
nıfta kalmanın verdiği huzursuzluğa ayrıca öğretmen
lerinin davranışları da eklenince o, bunalımlı günler ge
çirmeye başlar: 

"O seneyi nasıl tekrarladım. Sonra liseye nasıl devam 
ettim. Burasını bir ben bilirim, bir de Allah bilir. Mektepten 
soğumuştum. En ufak teferruatına kadar her şeyden nef
ret ediyonım. Bu nefreti ne yapıp yapıp gizlemek lazımdı. 

Sanatçımız hakkında bilgi veren bütün ansiklopedik eserler, onun 
1913'te doğduğunu belirtirler. Bu konuda en sağlıklı bilgiyi veren 
Turan EROL ise. "Aile bireyleri kardeşler arasındaki bilinen yaş 
farklarına göre. onun 1911 'de doğmuş olması gerektiğini söy
lemektedirler." ifadesini kullanır (Bedri Rahmi Eyuboğlu Yetitme 
Koşulları, Sanatçı Kişiliği, İstanbul 1984. s. 15-16). 

2 8. R. EYUBOGLU. Resme Başlarken. s. 19 



Bu kadar büyük bir azabı gizlemek kolay bir iş değildi. Ne 
de olsa bir taraftan bir sızıntı oluyor. Bu nefretin kokusunu 
alan hocalar derhal numara mitralyözlerinin sıfır ta
retlerini 396 numaralı talebeye çevirip tozu dumana ka
tıyorlardı. İzzeti nefsimiz delik deşik olana kadar çalışmak. 
okumak, severek bir işe bağlanmak arzularımız param par
ça olana kadar; sıfır, sıfır, sıfır. 

Arasıra bu sıfır sağanağından kurtulmaya çabalıyor. 
son bir gayretle doğruluyor birkaç adım atmak isti
yordum. Fakat ne mümkün: Haşmetli riyaziye uçak
larının insafsız pikelerinden kurtulmak ne mümkün! 
Öteki derslerden bir parça doğrulur doğrulmaz rahmetli 
Şerif Bey'in sıfırları ebabil kuşlarının taşlan gibi te
pemizden giriyor, topuğumuzdan çıkıyordu. 

Zorla değil a riyazeyi bir türlü sökemiyordum. Sakat 
değildim. Kafam iyi kötü işliyordu. Beş altı sene üst üste 
tam numara aldığım dersler vardı. Fakat bu riyaziyeden 
bizi yıldırmışlardı. "3 

Eyuboğlu, lise öğrenimi yıllarındaki bunalımı sonucu 
okuldan kaçışını şu şekilde değerlendirir: 

"Fakat şunu itiraf edeyim ki. mektepten kaçtığım za
man duyduğum azap sevmediğim derslerden duyduğum 
sıkıntıdan daha büyüktür. Mektepten kaçıp nereye gi
debilirim? .. Küçük bir hapishaneden kaçıyor daha büyük 
bir hapishaneye giriyordum... Bu saatlerin ekseriya kas
vete varan hüznü hala damağımdadır. "4 

Rahmi Bey'in 7 Nisan 1929 tarihinde oğlu Sabahat
tin'e yazdığı mektupta, Bedri'den uzun uzadıya dert yan
dığını görüyoruz. Bedri Rahmi için babası, "İşte tuhaf ta
biatlı bir çocuk. Allah ıslah etsin. "5 ifadesini kullan
maktadır. Hatta babası, Bedri için Sebahattin'e şu so
rulan sorar: 

"Lise öğrenimini bitiremiyeceğini biz de kabul ederek, 
kendisini okuldan alıp, bir daireye veya ticarethaneye mi 
koyalım, yoksa belki bu bunalımı atlatır da yine ders-

3 B. R. EYÜBOGLU. Tezek. s. 106 
4 a. e .. s. 108 
5 B. R. EYÜBOGLU, Kardeş Mektuplan. s. 35 
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lerine çalışmaya başlar umuduyla devamını mı sağ
lamaya çalışalım?"6 

Sanatçımız, lise öğrenimi yıllarında edebiyata karşı 
çok meraklıdır. Nitekim Güzel Sanatlar Akademisi'ne gir
meden önce Milliyet gazetesinde bir hikayesi ve Muhit 
dergisinde bir şiiri yayımlamr .7 Eyuboğlu, liseyi bitirip 
Edebiyat Fakültesi'nin öğrencisi olmak isterse de, "İnsan 
olarak, belki dünyanın en iyi insanı, ama hoca olarak da 
dünyanın en kötü hocası, beni Trabzon'dan soğuttu." di
ye anlattığı Şerif Bey'in tutumu onun bir an önce liseden 
ayrılarak, Güzel Sanatlar Akademisi'ne sığınmasına ne
den..oıur.B 

Bedri Rahmi yani Ali Bedrettin, 19 Eylül 1929 tari
hinde 1970 numara ile Güzel Sanatlar Akademisi'nin öğ
rencisi olur. Hazırlık döneminden sonra yapılan im
tihanda başarılı olan Bedri Rahmi, 25 Ocak 1930'da bi
rinci sınıfa, bir başka imtihandan sonra da 24 Mayıs 
1930 tarihinde ikinci sınıfa geçmiştir.9 

Sanatçımız. Akademide l'ıJa.zmi Ziya. İbrahim Çallı ve 
Ahmet Haşim'den ders alır. Burada onun en çok sevdiği 
dersler estetik ile mitoloji, bir türlü ısınamadığı dersler 
ise perspektif ile anatomidir. Onun Ahmet Haşim'le kar
şılaşması, Turan Erol'a göre, büyük bir şanstır. Eyub
oğlu, o zamana kadar yazdığı şiirlerini hocası Ahmet Ha
şim'in incelemesini ister. Sanatçımız, verdiği şiir def
terinin haftalarca hocasının cebinde beklediğini görünce 
şiiri adına endişelenir: 

"Geçen ders Ahmet Haşim'e verdiğim şiir defterimi 
hala cebinde koyduğu yerde gördüm. Acaba çok mu ho
şuna gitti? Yoksa hala vakit bulup elini sürmedi mi? Bu 
şiirler son zamanlarda bütün şiir meraklılarını saran bir 
tarzda serbest nazımla yazılmış şeylerdi. Haşim'in bir sö
zü, beni bütün gücümle sarılmaya çalıştığım resim mes-

6 a. e .. s. 35 
7 Turan EROL. Bedri Rahmi Eyüboğlu Yetiştirme Koşullan, Sa

natçı Kişiliği, lstanbul 1984, s. 25 
8 a. e . . s. 25 
9 a. e . . s. 27 
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leğinden soğutup şiire, edebiyata sürükleyebilirdi. Şiir 
defterim birkaç hafta hocamızın cebinde gitti geldi. Ni
hayet bir gün defterimi bana uzattı. Dudaklarında alaycı 
bir tebessüm vardı: 

- Vallahi serbest nazım ustaları kadar mükemmeli .. 
dedi. 10 

Ahmet Haşim'in bu sözlerinden sonra Eyuboğlu, 
uzun süre şiirle uğraşmaz. O, lise sıralarında riyaziye 
derslerinden aldığı düşük notlardan dolayı "delik deşik 
olan izzeti nefsi"ni, Akademide bir meslek öğrenerek ta -
mir etmeye çalışır. 

Bedri Rahmi'nin Akademideki öğrenciliği çok sür
medi. Topu topu iki yıl. Diploma konkuruna girmeyi bek
lemeden o, Fransa'ya gider.11 Sanatçımız, Fransa'ya gi
dişini şu şekilde değerlendirir: 

"Dil öğrenmek. müze gezmek, sanat çevreleriyle haşır 
neşir olmak gözümü faltaşı gibi açıyor." 12 

Eyuboğlu, bir yıl kadar Dijon ve Lyon'da kaldıktan 
sonra 1932 yılının eylül ayında Paris'e gitti. A. Lhote'dan 
aldığı bir belgeye bakılırsa, onun Academie Andre Lho
te'da bir ay kadar çalıştığını görürüz.13 Sanatçımız, iki 
yıl Fransa' da kaldıktan sonra ağustos 1933'te lstanbul'a 
döner. Bu arada o, sonradan eşi olan Eren Hanım'la, kı
sa bir süre kaldığı Paris'te tanışır. 

"Bedri Rahmi, 1933-1936 yılları arasında İstanbul'da 
sanat çevrelerinde, yazarlar, çizerler arasında· kendine 
bir yer açabilmek için her fırsattan ve olanaktan ya -
rarlanmayı ihmal etmemiştir. "14 Birara Kumkapı Ermeni 
Lisesi'nde yirmi lira ücretle resim öğretmeni olan sa
natçımız, ücretini alamadığı için buradan ayrılır. Onu "D 

10 B.  R. EYUBOGLU. Dclifişek. s. 256-257 
11 Eyuboğlu'nun Fransa'ya gidiş tarihi 1930 olarak belirtilmesine 

rağmen. daha birçok tarih yanlışlıklarını belirleyen Turan EROL 
da. belgelerden hareketle sanatçımızın 1931 'de Fransa'ya gittiğini 
ifade eder (T. Erol. a. g. e .. s. 30). 

12 B. R. EYUBOGLU. Resme Başlarken. s. 20 
13 T .  EROL. a.g.e ..  s .  31 
14 a.e .. s. 43 
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Grubu" kurucuları aralarına alır ve grubun 27 Aralık 
l 934'te Galatasaraylılar Kulübü'nde açılan dördüncü 
sergisinde sanatçımız da otuz kadar resmiyle katılır.15 

1934 yılı yazında Akademinin "diploma yanşması"na 
katılan Eyuboğlu, üçüncülüğü kabul etmediği için ileride 
yarışmaya yeniden katılmak ister. '1935'te Çerkes'e de
miryolu şantiyesinde bir Rus mühendisine tercümanlık 
yapmak için giden sanatçımızın 1936'da İstanbul'a dö
nerek Tan gazetesinde yazarlığa başladığını görüyoruz.16 

16 Nisan 1936'da Romanya uyruklu Eren Hanım'la 
evlenen Bedri Rahmi, Tekel Genel Müdürlüğü yayın bö
lümüne yüz lira aylıkla memur olur. Güzel Sanatlar Aka
dem_i�Ü!fil_._1936- "diploma yarışması"nda �yüoöIDiı. _"Ha
mam" rc:;ş!J].iyle.birinciliği . .kazanır ve diplomcı��nı alır. p - - -· . ·-·--

1937 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde yabancı 
öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Fransız ressam 
Leopold Uvy, "Bedri Rahmi'nin yaşamını değiştirecektir." 
O, Uvy'nin gelişinden bir ay sonra, Akademiye yardımcı 
öğretim üyesi (asistan) olarak girer. Bu durumu sa
natçımız, hayatının en önemli olayı olarak değerlendirir. ı 7 

1938'de yurt gezisine çıkan Eyuboğlu, Edime'de bir 
süre kalır. "Sanatkarı hayal çerçevesinden tabiata. mü
tenevvi hayat şartları içerisine, bir kelime ile Anadolu' 
nun ta kendisine ulaştıran"l8 Edime gezisinden sonra 
Bedri Rahmi, memleket gerçeklerini daha yakından ta
nıyarak birçok meseleleri eserlerinde dile getirir. Eyub
oğlu, gezi dönüşü Ses dergisi yazarları arasına katılır. 

15 Eyuboğlu'nun tanıtıldığı birçok yazıda. "Beş ressam ar
kadaşlarıyla 'd grubu'nu oluşturdu." ifadesi yer alır. D Grubu'nu 
Nurullah BERK. Abidin DINO. Zeki Faik !ZER, Elif NACI. Cemal 
TOLLU ve Heykeltraş Zühtü Müridoğlu Eylül 1933'te kurarlar. 
Bundan dolayı sanatçımızı .. grubun kurucuları arasında sa
yamayız. D Grubu hakkında daha geniş bilgi için bk .. Nurullah 
BERK-Hüseyin GEZER. 50 Yılın Türk Resim ve Heykeli. İs
tanbul 1973, s. 50-70 

16 T. EROL, a.g.e .. s. 45-46 
17 B. R. EYUBOGLU, "Avni Arbaş'a Merhaba", Milliyet Sanat. S. 

126, 4 Nisan 1975. s. 18 
18 Refik EKİPMAN. 'Türk Ressamlarının Yurt Gezisi". Ülkü, S. 77, 

Temmuz 1939. s. 461 
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1939 yılında Bedri Rahmi, şiirlerini birbiri ardınca 
yayımlamayı sürdürdüğü gibi. üç büyük olayı da bu yıl 
içinde yaşar: Onun tek çocuğu olan Mehmet'in doğumu 
kendisinin Birinci Devi.et Resim Heykel Seı:gisi'nde de
rece alması ve 9.1 l.1939'da askerlik görevini yapmak 
üzere Yedek Subay Okulu'ria gitmesi hep aynı yıl içinde 
olmuştur. 

1941 yılının sonlarında askerden terhis olan Eyu
boğlu, 'Yaradana Mektuplar" isimli ilk şi1r kitabım ya
yınlatır. Onun sanatında silinmez izler bırakacak olan 
Çonım ile 'Turşusu ve körleriyle meşhur" İskilipl9 gezisi, 
1942 yılında gerçekleşir. "Bedri Rahmi'nin halk kül
türüne dönük ilgileri, halk yaşamına yönelir. Hiçbir kül
tür birikimini akıp giden, bir yandan da değiştiren yaşam 
kadar etkileyici, biçimlendirici olamaz. Bedri Rahmi, Ço
rum gezisinde geçmiş kültürün birçok öğesinin halkın 
yaşamında sünip gittiğini, halkla birlikte yaşadığını sap
tamıştı. "20 

Eyuboğlu, Akademideki asistanlık görevine büyük 
bir istek ve ciddiyetle sarılır. 1940 yılında resim öğrenimi 
için bir ders kitabının hazırlığı içinde olan sanatçımız, 
önce maddi imkansızlıktan, sonra da kitaba ilave edeceği 
bazı konuların bulunmasından ve birara da gerekli za
manın olmayışından dolayı bu kitabını bir türlü ya
yınlatamaz. Resme Başlarken" ismi altında yayınlatmayı 
düşündüğü kitabını, oğlu Mehmet Hamdi Eyuboğlu 1976 
yılında bastırır. 

Bedri Rahmi Eyuboğlu, 1942-1943 öğretim yılından 
itibaren bir atölyeye ve öğrencilerine kavuşur. Artık, 
Uvy'nin yanında derse girmeyecek; bütün sorumlulukları 
yüklenerek kendi sınıfına girip ders anlatacaktır. 

1950'de Paris'e ikinci defa giden sanatçımız. orada 
altı ay kadar kalır. Faris dönüşünde Eyuboğlu, Yeni Sa
bah gazetesinde yazarlık yaparsa da, seçtiği konular yü
zünden gazete yönetimiyle anlaşmazlığa düşerek, kısa bir 
süre sonra bu gazeteden ayrılır. 1951 yılında Eyub-

19 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol. s .  77 
20 T. EROL. a.g.e .. s. 83 
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oğlu'nun ismini Cumhuriyet gazetesinde görürüz. "Pa
zartesi Konuşmaları" ya da "Sanat Sohbetleri" genel baş
lığı altında sanatçımız. 1960 yılına kadar yazılarını Cum
huriyet'te yazar. 

Ağabeyi Sabahattin Eyuboğlu'nun "Birader ya yazıya 
ver kendini, ya resme. Kendi elinle kendini, ikiye bölme. 
Ya yazı ya resim."21 diye çıkışmasından sonra Bedri Rah
mi, 1960-1970 arası geçen on yılda çok az yazı ve şiir ya
zar. 1970'den sonra ise o. bazen Cumhuriyet'te, ço
ğunlukla da sanat dergilerinde anı, inceleme ve deneme 
türünde yazılar yazar. 

Eyuboğlu, yazarlığa on yıl kadar ara vermesini, dış 
devletlere giderek oralarda verdiği konferanslarla bir ba
kıma telafl eder. O. Rockfeller Vakfı'nın bursuyla 196 1 
yılında eşi Eren Hanım'la önce Paris'e oradan da Ame
rika'ya gider. İki yıl süren bu uzun gezide Eyuboğlu, özel
likle Amerika'da "sanatsal yaşamın canlılığına, pervasızlı
ğına kendini kaptırmış"tır.22 Bu arada onun resim ko
nusunda epeyce çalıştığını görüyoruz ve 27 Ağustos 
196 1 'de Turan Erol'a yazdığı mektupta Amerika'nın sa
natçı için en verimli bir çalışma imkanı sağladığını be
lirtir: 

"-Senin izin çıkarsa; istikamet Paris mi? 
Ben senin yerinde olsam ne yapardım: 
Doğru Amerika'yal Şaka değil: Eğer dilediğin yere git

mek imkanı varsa düşün bunu. "23 dedikten sonra, "Bi
zim atölyeden yetişmiş çocuklara rastlarsan Amertka'yı 
koy kafalarına." diye tembihte bulunması, Amerika'daki 
sanat hayatının Eyuboğlu'nu ne kadar etkilediğini gös
terir. 

Güzel Sanatlar Akademisi'nde doçent ve profesörlüğe 
kadar yükselen Bedri Rahmi24, "siyasal ortamın en ger
gin olduğu bir sırada ve 12 Mart 1971 öncesi, Akademi 

21 B .  R. EYUBOGLU. "ister Yaz ister Yazma", Cumhuriyet. 21 Aralık 
1974 

22 T. EROL, a.g.e .. s. 124 
23 a.e .. s. 122 
24 Şükran YURDAKUL. Çağdaş Türk Edebiyatı-Cumhuriyet Dö

nemi. İstanbul 1987, s. 174 
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Resim Bölümü Başkanı seçildi. Üç yıl süreli bu görev, 
onun yaşamında en büyük üzüntü nedenlerinden biri ol
du."25 

Eyuboğlu'nun ölümünden ik ay önce, Şakir Serengil 
isimli bir genç sanatçımıza giderek, ona bütün şiirlerini 
sırasıyla kasete okuttu.26 Bu okuma sırasında "Sevinsin" 
isimli şiirinden bir parçanın mezar taşına işlenmesini is
ter sanatçımız, O, ·''Sevinsin" şüri için şunları söyler: 

"Bu şiir için birkaç söz söylemek istiyorum: 1941 yı
lında bitip tükenmez bir askerliğin bittiği, daha doğrusu 
tezkerelerimizi cebimize koyup da evimize gitmek üzere 
yola çıktığımız gün yola geldi; bir tek kelimesini de
ğiştirmeden aynen, geldiği gibi yazdım. Bir tek kelimesini 
değiştirmemiş olayım ... Çünkü öteki şiirlerin bir çoğunda 
on, on beş hal tarzı vardır. Bunu aynen geldiği gibi yaz
dım. Ve bu şiirin özelliği, eğer bir gün bu dünyadan gö
çersem, bu şiirin bir tarafının benim taşıma işlenmesini 
istiyorum."27 dedikten sonra şiirin şu kısmının mezar ta
şına yazılmasını belirtir: 

"Bir can verdi bize bin alır 
Gideriz gözümüz arkada kalır 
Sevinsin. "28 

Vücudu iyiden iyiye yıpranan Bedri Rahmi, Nisan 
1975'te sanlık hastalığına tutulur. Hayatının en son 
günlerinde dahi bütün dostlarıyla sıcak bir ilişki içinde 
bulunan sanatçımız, 20 Eylül 1975 günü İstanbul'da ha
yata gözlerini kapar. Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun mezarı, 
lstanbul Küçükyalı Kabristanı'ndadır. 

25 T. EROL, a.g.e., s. 137 
26 a.e., s. 145 
27 a.e., s. 145 
28 B. R. EYUBOGLU. Dol Karabakır Dol, s. 92 
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il- SANATI, FİKRİYATI VE HİS DÜNYASI 
A- Sanatı 

1940'lı yıllardan sonra çok değişik şiir anlayışlarının 
ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların başında Birinci Ye
niciler (Garipçiler). Toplumcular, Hisarcılar ve İkinci Ye
niciler gelmektedir. Böyle çok değişik şiir anlayışıyla kar
şılaşmamızın en önemli sebeplerinden biri, "ilk sözcü 
Cumhuriyet nesli"nin bu zamanlarda yetişmiş olmasıdır. 
Yeni yetişen bu nesil, rejim dahil birçok konuyu değişik 
bakış açılarından değerlendirir. 

Bütün eski ve yeni cereyanlardan faydalanmaya ça
lışan, fakat olduğu gibi her hangi birine bağlanmayan 
8yuboğlu'nu, edebiyat tarihçileri, "bağımsız şairler" ara
sında sayarlar. 

Sanatçımız yazarlığı, şairliği ve ressamlığı bir arada 
yürüterek, bunların hic birini bıra kmaz. Yazı ve şiir yö
nuyle, kendisine yalnız resim alanında at oynatması öğü
dünü verenlerden, daha sık ve sayıca daha çok eseri or
taya koyan Bedri Rahmi, "ne yardan ne de serden ge
çebilmiştir. Bir gönül işçiliği ile, şiiri de resimle içiçe dü
şünmüştür hep. Ona göre, resim şekillenmiş şlirdir."l 

Bütün eserlerinde resim sanatının ve şiirin özel
liklerini kaynaşmış olarak görebildiğimiz Eyuboğlu, bir 
ressam olarak tanındığı kadar, bir şair ve yazar olarak 
da tanınır. "Şairler ressam olduğum için kendilerinden 
saymazlar beni." diyen Bedri Rahmi, "Şairliğini bilmem 
ama ressamlığına gelince ... " veya "Ressamlığını bilmem 
ama şairliğine gelince ... " şeklindeki sözlere devamlı üzül
müş ve sitem etmiştir.2 O, Tevfik Fikret'i, "çekirdekten 
yetişmiş ressamlara yaraşan resimleri" ile "şairliği" bir
birinden geri kalmaz diye tanıtırken3, biraz da kendi ça
lışmalarını savunur. 

Feridun ANDAÇ. 'Yaşayan Bedri Rahmi", Yazko Somut. 23 Eylül 
1983. s. 3 

2 Mehmet H. DOGAN. "Bedri Rahml'nln Şiiri", Milliyet Sanat, 
S. 151, 26 Eylül 1975, s. 13 

3 B. R. EYUBOGLU. "Tevfik Fikret'in Resimleri" .  Milliyet Sanat. S. 
145, Ağustos 1975, s. 19 
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.Eyuboglu, lise yıllannda resmin R'sinden anlamadı
ğını belirtirken, bu yıllarda edebiyat sevgisinin kendisini 
iyice sardığını da ifade eder. Kendisinde oluşan edebiyat 
sevgisinin kaynağım o, şu şekilde açıklar: 

" ... Rahmi Eyuboğlu (babası) edebiyatı severdi. Beş 
kardeşi bir araya toplayıp bize Victor Hugo'dan, Mo- · 
liere'den tercümeler yapardı. Bu edebiyat sevgisini ana
mızın Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan'dan 
boyuna tekrarladıgı türküler. ninniler, ilahiler beslerdi."4 

Aynca Eyuboglu, kendisiyle yapılan bir röportajda 
şunları belirtir: 

"Daha ilk mektep sıralannda iken. Trabzon'da eski 
yazılarla neşredilmiş ne kadar roman varsa hemen he
men hepsini okudum diyebilirim. 

Sonra orta mektep sıralarında Halide Edip, Reşat 
Nuri, Faruk Nafiz, Ömer Seyfettin'i okuduk. Hayat mec
muasının tirkayisi kesildiğimizi hatırlarım ... 

Yanılmıyorsam daha önce de Türk Yurdu dergisini 
okurduk. Mehmet Emin'in şiirlerini belki de ilk okuldan 
evvel duymuş, birkaç tanesini de ezberlemiştik. 

Andre Chenier. Anatole France isimleri kağnı gı
cırtıları, yaylı çıngıraklariyle dolu çocukluk hatıraları 
arasına karışmış, babamın zaman zaman bize bir şeyler 
okuyup tercüme ettiğini hatırlanm."5 

Edebiyat sevgisi çocukluk yıllarına dayanan Bedri 
Rahmi, aile ve çevresinden aldığı köklü ve zengin sanat 
ruhuyla beslenmiştir. �-k."'1ltür __!?_i.f!kiminin batı yö
nünü babasına, yerli tarafını da annesine borçluol
auğrmıı::::�IJ-evmıniZtrr�:.::-saiiaChayatinıla bu--00-
lsa.Y..n�a:ınıı.a.ym.... pg*a içertsinde··eritme gayreti gös
teJ"ir.--. 

.. Sana!E_mız. __ pµtün nesir ve şiirlerinde halk sanatını 

_
en

_ 
s8.ğ!8:_m ?irkaynak olarakğnrürve oİü'.iJ�füe ·nalk sa

natı, ulaşılacak olan değil. hız alınacak bir kayrtak ol
·rrialıçl.ıi; ... . ........ . 
4 B. R. EYUBOGLU. Resme Ba,tarken. s. 19 
5 .. . . .  "Bedri Rahmi ile Bir Konuşma". Varlık, S. 393. 1 Nisan 1953, 

s. 6 
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"Halk sanatını sevmek onu taklid etmek midir? Halk 
sanatını sevmek: Ondaki sonsuz yaşama. yayılma gü
cünü anlamak demektir. Halk sanatı; üzerinde küflenmiş 
milyonlarca kitap yığılmamış; körpe, dinç değerlerle do
ludur. "6 

Eyuboğlu, " ... bütün halk sanatlarına. halkın her şe
yine hayranlık duvar."7 Bu hayranlığı, sanatçımızın bü
tün eserlerinde görebiliriz. Ona öre. halk sana sevip 
s v · · · ed ·va - .. · .. ·;c· • • ka . . bir _ ültür 
paha lazım o � -� halkımızın sanat gücüne inan
nıaarr: 

Bedri Rahmi Eyuboğlu, halk hayatının tamamen pe
şinde olduğu için, kalabalığı da sever. O. kalabalık ara
sında "gündeliği muhayyilesiyle giydirme"yi başarır. Bu 
konuda Af!me.t Hamdi Tanpınar_,__Qnu_..r�ssaIJ!. şair ve ya
zar-yönleriyle;-bir-��Şl.:l. şekilde..değertendtttr.·-

"B�QD .. �şyayı kendi dışındaki aydın!ıkta�eyr_e_tmeye 
..katlamıntafüan değlkif!:: 'Be}7ninin içind�_t>Jr ,güneş par
çalanmış gibi, o herşey�.aydı:nhğında:n-· görür. :Su 
itibarlaÇocuğa bel).zer. Ve. çocuğa benzediği �çin de do
kunduğr.f ş�:ylere bir sır ve !I_!.asal çeşnisi verir. "8 

EŞyanın büyüsühÜ,-�mnı. şekilleriıi-·ar'k�sındakini 
bulmaya çalışan, bulamadığı zaman muhayyilesinin yar
dımıyla icat eden sanatçımız, dağınık bir şekilde ça
lıştığını itiraf eder. O. birden fazla knnuvu b;itiialiik .lle 
�?mpozisyon end!ş��g?zetmede.ı:ı...hir. . aı:ada . ...el�. Bir 
lfonunun hakkınaan gelmeden bir başkası. derken bir 
öteki konu ile karşılaşırız. Eyuboğlu, bu durumunu şu 
şekilde ifade eder: 

'Yüzlerce mevzu hepsi ısırılmış, hepsinin üzerinde 
diş izleri var. Fakat içerisinden tamamıyla yutulup, sin
dirilenleri o kadar az ki. "9 

6 B. R EYUBOGLU. "Eleştirme-Bulaştırma". Sanat. S. 13. 15 Ekim 
1972, s. 3 

7 Mehmet KAPLAN, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri. lstanbul 1973, 
s. 99 

8 Ahmet Hamdi TANPINAR. "Bedri Rahmi'nin Resim Sergisi". Ülkü, S. 
105. l Şubat 1946. s. 6 

9 B. R EYUBOGLU. Kardeş Mektuplan. s. 196 
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�9-dolu_ ge�çeğine olduğu gibi, sahip çıkan Eyub
oğlu , Ariadolu'nun" -taşına·. - toprağına;- kilim41e, tor: 
"küsüne, kısacası her şeyine aşlkt»; .. ..Q.�_zi yazıları�.ı�
turduğu -�esirleri. "Canım Anadolu" ismi altında ya
yımfiifüı�� �adoTu'ya kar�i 
�@sıeın,...o. ·adeta AnadOID insanının- gözü ve ku
lağı olmak istemiştir. _a_�qri Ra_hmi'nin._Anadolu'ya sa
mimi �!!:_ş�ltjlde __ yönelişinin..sebeplerindçn.bmsi, o top
raklari. Anadolµ ipsanını yakından tanıması olduğu gibi 
��r bir �ebebt de aradığı iyiliğLlle..g.üz.elijği_Anadolu'da 
bulması.dır. 

"- Sen de elinin boyası, paleti ile ne diye köyden , 
köylüden dem vuruyorsun diye sitem edecekler, ama gel 
gör ki benim işim gücüm nakış, nakışın alasını da benim 
köylüm yapmış. Benim bir kanadım da şiir, u1:tababası da 
benim köyümde söylenir."10 diyen Bedri Rahmi. sanki 
Anadolu'nun, Anadolu köylüsünün yalnı.r.lı�ın ı. onların 
türküsünü, tekerlemesini, sızısını söyleycrt�k. söyleterek 
gidermek ister. i 

. Şiirin hası. zifiri .�ı:ı.ranlıktan gelse: de uyuk seslerinden 
tanıyacağını belirten Eyubağlu. ne mnum bh· köy türküsu 
�-uysa şairliğin�en utandığı_nı Uadc eder. Çünkü o, şiirin 
gerçeğini köy türkülerinde bulmu,hır. ı ı 
·-· ·Bedri Rahmi, "Evliya Çelebi glbı'lıl�·l>ir şeyi kaçırmak 
istemez; büyük küçük her şeye ıl1ı11 chıyurdı . Bir çocuğun 
gözleri, ayaklan , bir pencere, bir kupı, kırık bir dal... da
ha nice şeyi ilk görül' gibi co,111·, lmAınrdı. Bunları gör
mek de yetmezdi ona. P11y1&t,111nk, hu �cvlnci bölüşmek 
isterdi." 12 Bu bölüşme l•telll ııııumt�·ınıı:ıa hangi konuda 
olursa olsun, onu mılııım,ktan ılyıulc sevmenin ön plana 
gelmesi gerektt�I flkrlııl urtuyu �·ıkıınr. 

��9��g!_!ı_ , _ "Veııl·l�ıııkl" b•lmll yu:lısında "Anlamaktan 
önemli bl� 'l.�Y vur, ııırwmck." dedikten sonra. "Karadut" 
Şllrlndekf "�·Htnlknrn" kf'llııırııılııln ne demek olduğunu bir 
profesör arknclu,11111 ıııol'l1 r: 

10 B. R l�YllllOOl.11. THllll. 111 •IH 
11 B. R. F.YlJDCl<'\l.l I. Del K•rabalur Dol. s. 140 
12 lllııuı llltRK. "lll'ılı 1 ltıılııııl'ıılıı Yıı�ıııııı". MlUlyet Sanat. S. 151. 

20 Eyl(l 1 1071\, 11 11 
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" - Hani şu şiirde geçen çatalkara. Şey ... 
-Ne? 
- Valla bilmiyorum ama çok seviyorum o şiiri. 
- Çatalkara, Çorum'un İskilip kazasında kuzguni 

kara ve taneleri üstüste, kat kat dizili bir üzüm sal
kımının adıdır. Ağzı dolduran bir kelime, onu seve seve 
kullandım bu şiirde. Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor ça
talkaranın, ama kimse de yadırgamıyor." 13 diyen sa
natçımız, bir şeyi sevince fazla düşünmeye gerek kal
madığını vurgulamak ister. 

J3e.Qr_tRahmi'd�."ltjşil�r� h�r _;r,a.uıan.kendi.adlanmlan 
Q.<_!Şka adlar yerme._�JC.ardır. Yazı ve şiirlerinde 
Memuşlara, Tebemuşlara, Böceklere, Uzak Reislere, Çe
bişlere, Karadutlara, Talaslılara ... rastlanır. Kim kimdir? 
Bilen bilir! Örneğin Memuş, çoğu kez Sabahattin Am
cam. bazen de Bedri Rahmi'nin kendisidir. Gerçek . . şı.ı7• 
dur: Bütün bu takma adlar hayal ürün� .. ki,.Ş,jJ.erj._, ç�n
landırmaz. Her takma adın altında kanlı canlı birisi da-
ima vardır."14 

· · · · ... . .. , .  · · 

·- · dnuİi bütü�lerinde. dar cevrede kııllanıl.ap. bir
çok �v;;-deyim gibi kli�m_bulmak. mümküıi<Iur. 
Bu- dunun arkasrrniarrrtaroımeselleri. tekerlemeleri ve 
halkın kısa anlatım için kullandığı çeşitli sözleri getirir. 
Nitekim o, bu kanaldan hareketle tamamen halk şiirine 
yönelir. 

Sanatçımızın halk şiirine gereğinden fazla yönelmesi, 
kendisinin eleştirilmesine de sebep olur. "Bu yönelmede de 
en kötü, en verimsiz, en kolay yolu seçti; halk şiirine, halk 
değerlerine körükörüne bir hayranlık." 15 diye belirtilen e
leştiriler. ardından "adı şaire çıktı" gibi haksız değerlendir
meleri de getirir. Eyuboğlu, buna benzer değerlendirmelere 
ancak eserleriyle cevap verir. O, sadece mektepli kalmayıp 
her kavrama kişisel bir koku katma"l6 endişesini taşır. 
13 B. R. EYUBOGLU, Resme ea,larken, s. 230-231 
14 B. R. EYUBOGLU, Yukule-le'ye Mektuplar (Kitabı baskıya ha

zırlayan M. H. EYUBOGLU'nun "Yukule-le Üzerine" isimli Ön
sözü]. s. 7 

15 Turgut UYAR. Bir Şiirden İnceleme. İstanbul 1983. s. 88 
16 B. R. EYUBOGLU, Karde, Mektuplan. s. 145 
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Bundan dolayıdır ki Eyuboğlu. kendi sanatçı estetiğini 
yakalayabilmiştir. Onun sanattan anladığı tek sev var. o 

da: halktaıı.al9Jğ1Ill.. dg.ha güzel bir görünüm içerlsinCle 
faydaya dÇınü,k. olarak ytne balka vefiıie�basıcht :--BedFi-

'Rahmt her şeyde faydalıdan. ve gi:iz_ç !��-n Y..ana o1an:1:Jtr 
sanat ve fikir adamı olduğunu eserlenyıe ·öf§Yi,.�_koy--
muştur. ·-

Bedri Rahmi'nin eserleri incelendiği zaman, çok çe
şitli. zengin ve bakir özellikler taşıyan bir üslubun varlığı 
karşımıza çıkacaktır. Sanatçımız, okuyucuyu ölçü, kafiye 
ve biçiınin yardımıyla· değil "Cfe.�öllüinföpfür)!iQ"ist�giğl fı
�_ve: . §��!<\r(J:>!ll9üraraK- coş!.!!mıak ister,.J:I�.r ok:if 
yucunun isteaığini bulması gerektiğine dair bir kuralın 
olmadığı da gerçektir .

. 
o. g�n}ş bir �t!�� ses!�nebilm_ek 

için, şiirlerinde dış yapi.dan çok muhtevaya önem verir. 
"Ona ��re şJ.i!'_,_ g{>�p ıyi.görfü'!�q�eğin iyt d.uy:dugu öz 
ve açık 0eytşlerdir. Şiirin o�r.ıa� f�!� v� lüzums.uz süse. 
kaJ>ah!!ga-tahaniI!!.(!lu- Yoktur. �()yly.müz ..... lıalkımlt için 
ayrl.-a:vd�la_!-ı��� _için_ �).1.1 şi�r düşünl!lek yifill!stır. Türk 
zevki, Afiacfofu zevki açm· seçik, yalın, pırıl pırıl güneşli 
bir zevktir." ı 7 

I:.Ialk şiirine ve halk zevkine çok değer veren g.Y!:b
oğl u 'nun şlhleri, "en -cok. yakın ..l!'.e....anlık.....!.Qsaslan" ifade 
ede_!i-reatfsf.§.Ü.rin en göze çarpan nmegidjr ı 8 Her zaman, 
imkanlar dahilinde en çok şairane hayatı tercih eden Bedri 
Rahmi, nesirlerinde görüldüğü gibi, şiirlerinde de ta
mamen coşkucu bir tavır takınır. "Çoğu dizesinde ka
natlanmak ister gibidir Bedri Rahmi. Hem kendine, hem 
dış dünyaya doğru. Gördüğü. kokusunu duyduğu herşeyi 
eksiksiz yansıtmak ister. Yedi kat göğün ardını ararken bi
raz deıviş, biraz mistik, kafası kızınca isyancıdır." 19 

Resimlerinde şair olduğunu açık bir şekilde hissetti
ren sanatçımız. şiirlerinde gerek kullandığı kelimelerden, 

17 Baki Süha EDIBOCLU, Bizim Kllfalı: ve Ötekiler. lstanbul 1968, 
s. 130 

18 Mehmet KAPLAN, Edebiyatımızın İçinden. llstanbul 1978. s. 
208 

19 Şükran YURDAKUL. "Bedri Rahml'nln Şiirini Yaşarken". Cum
huriyet. 27 Eylül 1975 
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gerekse dış dünyayı yorumlayışından hareketle bir res
sam olduğunu da ortaya koyar. 'Yeryüzüne. tabiata. in
san sevgisine ve yaşamın dipdiri, cıvıl cıvıl cümbüşüne 
daha çok ressamca bir yaklaşımdır onun şiirleri. "20 

Eyuboğlu. kendi ifadesine göre bütün renginin. ko
kusunun. usaresinin yansından çoğunu eserlerine sin
dirmiştir. Bunda da başarılı olduğunu görüyoruz. "Yaz
mak şart. Yazmak bir borç. Kaçınılmaz bir ödev. içinden 
geleni yazdın mı yalnız dost değil düşman da edine
ceksin, hazan ekmek parandan, hazan en sevdiklerinden 
olacaksın. Ama kurtuluş yok yazacaksın. yurdunu seven 
her okur-yazar gibi kendini yazmağa zorlayacaksın."21 

cümlelerinde belirtildiği gibi o, tabii olanı yani içinden ge
leni olduğu gibi eserlerinde yansıtmaya çalışmıştır. onun 
bütün derdi, bütün olumsu�kt�ra raıtm,en_' '.sanatın_ uf:-' 
kunda ha lfönıak"tır:-------

- - --- � 
------- __ oc __ " 

Sanatın ocağında bir alev olmak derdim: 
O zaman ne gelecek bir kederin tortusu 
Ne Öğretmen korkusu, ne de sifır korkusu 
Ne öfkeli bir bakış, ne de sert bir kelime. 
Bırak beni sanatın ufkunda haykırayım. 

Ya kalemi kırayım. ya.fırçamı kırayım."22 

. Bedri Rah�L.Eyuooğlu'mm -�lertni&- en önemli 
pzeilikI�rJfiderl--biri .. de, lşlenen konunun hayattan alın
�a�ı ve yazarın bakış açısında ''hayatın biitüti.ü"nü bul
IIflmızdır. Ayrıca o, kendi ruh dünyasında yaşadıklarını 
e��:?mre ifade etitresintbilmiş.tir: 

"Mevzuunu, sadece sevmekle kalmayacaksın, mev
;z:uunu"""yaŞayacak.sın::·:-- Sevd."i"gin. mevzuu yaşayacaksın 
derken şunu kasdediyorum: O ekmek. su gibi senin ha
yatına karışacak. Senden bir parça olacak. yahut sen on-

20 Ahmet KÔKSAL. "Eyuboğlu'nun Karadut Resimleri", Milliyet Sa
nat, S. 346, 3 Aralık 1979, s. 26 

21 B. R. EYUBOGLU. "İster Yaz İster Yazma". Cumhuriyet. 21 Aralık 
1974 

22 B. R. EYUBOGLU. Dol Karabakır Dol. s. 297 
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dan bir parça olacaksın. Ömürleriniz birbiri içerisinde 
eriyecek. . .  Yaptığın işe kendini katmış olacaksın."23 

Bir sanatçının sanatını, hele hele Eyuboğlu gibi res
sam, şair ve yazar olarak çok yönlü çalışan birinin sa
natını sağlıklı şekilde belirtebilmek için onun eserlerine 
sinen fikir ve his dünyasından da haberdar olmalıyız. Bir 
kişinin fikriyatı ve hissiyatı hakkında tespitte bulunmak, 
her ne kadar itibari bir ayırım olsa da sanatçımızın eser
lerine yansıyan mizacına ait unsurları, ancak onun duy
gu, düşünce ve hayallerinden hareketle verebiliriz. Bedri 
Rahmi'nin eserleri incelendiği zaman, belki de bizim tes
pit ettiğimizden çok daha çeşitli ve başka fikir ve duy
guların bulunabileceğini belirterek, onun sanatının çer
çevesini oluşturan fıkir ve his dünyasını ana çizgileriyle 
ifade etmeye çalışalım. 

B - Fikriyatı 
1 - Genel Olarak Sanatı Değerlendiriş 
Sanat insan eliyle ortaya konan, güzel ve faydalı şey

lere yönelik. insan yetenek ve hünerlerinin ortaya çıktığı. 
ruh güzelliklerinin ve düşüncelerinin maddeye ve ha
rekete yansıması sonucu fert ve toplumu birbirine kay
naştıran canlı bir kültür dalıdır. 

Sanai.,-__'.'h:ısa.ıu_medeni kılan�onu vahşetten uzak
l�şiınp.. hayvandan-..ayu:an _ _  y.egcın� _özclrrk" dlan · "meyl-i 
bedayf'24ye sahiptir.- -Bu....meyt!, insanın ruhi ve -manevi ih
tiy_�çlarına eevap· · -vemıelidir. Iyiukemmel-biF--sanat. gü
zelliği ve faydalı olmayı bir arada hı.J,lundurduğiı gibi, top
lumun her kesimtne-de--s-e-slernnelidir. G.Q� ve faydalı ol
ma bakımından sanatı, bir ağaca benzeten Eyuboğlu25, 
"Sanat orta malıdır.-h@JHmiziBdir. hepimizin boyuna gö
redir. Halk sanatında bizi saran en güzel taraf budur."26 
derken sanatın topluın _açısından önemini vurgulamakta
dır. 

23 B. R. EYUBOGLU. Resme ea,tarken, s. 54-55 
24 Celal TARAKÇI. Cenib Şehabeddin'de Tenkld. Samsun 1986, s. 38 
25 B. R. EYUBOGLU. neun,ek. s. 388 
26 a.e .. s. 200 
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Bedri Rahmi , ilim ve sanatı , insan zekasının bir çift 
kanadı olarak görür ve "Sanatın zerresinden yoksun bir 
toplulukta ilmin, ilmin i'sinden habersiz kimseler ara
sında sanatın alabileceğine geliştiği görülmüş şey de
ğildir. "27 diyerek, ilimle sanatın birbirine destek olarak 
gelişebileceğini ifade eder. Ona göre, yeninin sadece il
mini değil, sanatını da almak zorundayız. "Benim de
deden kalma sanatım bana yeter de artar bile . . .  "28 diye 
bir düşünce içinde olursak bir kuşun ilim ve sanat ka
natlarından birisini diri diri yolup yerine tahta bir kanat 
takmış oluruz. 

Yüzyılların birikimini, geçmiş kuşakların paha bi
çilmez denemelerini ve göznurunu bize ulaştıran sanat 
eserleridir. Günümüz sanatlarında geçmişin güzel yan
larını bulabiliyorsak. bunu biraz da usta-çırak ilişkisine 
borçluyuz. Bedri Rahmi, usta ile çırağın birbirine. bir ka
ğıdın iki yüzü gibi bağlanması gerektiğine inanır. Çırak. 
ustanın yalnız işini değil "alın yazısını da" benimsemiştir: 

"Şiirde, mimaride, nakış sanatının bütün kollarında. 
güzel el yazısında bütün dünyaya nam salan Türk sa
natkarlarının hepsi tam manasıyla bir usta-çırak ge
leneği içerisinde yetişmişlerdir. Ünlü mimarlarımızın 
kendi eserleri yanında ustalarının, biraz ötede de çı
raklarının eserlerini görmek mümkündür. Asırlar bo
yunca memleketimizde resim sanatının yerini tutan gü
zel el yazısı ele alınırsa usta-çırak geleneğine dair bir 
destan yazılabilir. "29 diyen sanatçımız, onları birbirine 
bağlayan yalnız sanatları olmadığını da vurgular. 

"Bir değil bin yerlerinden birbirlerine bağlıydılar! Bu 
bağların bel kemiğini "Bismillah" kuruyordu. Ustası da, 
kalfası da, çırağı da müteassıp denecek kadar dindar idi
ler. "30 sözleri. inanan insanların ilişkilerinde "işi ba
şarma" endişesi olursa uzun senelerin bozamayacağı 
dostlukların kurulabileceğini göstermektedir. Yeter ki 
inançta bir samimiyet. çalışmada bir azim bulunsun. 

27 a.e., s. 247 
28 a.e., s. 248 
29 B. R. EYUBOGLU, Resme Batlarken. s.200 
30 a.e . . s. 2 0 1  
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Bedri Rahml'ye göre. sanatçı her şeyden önce. hayatı 
sevdirmelidir: 

"Sanat adamı bizim yaşamadan geçtiğimiz çeşitli ha
yat parçacıklarını ele almış , bizim en önemli günlerimize 
verdiğimiz değerle onları incelemesini bilmiştir. Hayal 
mayal, yarım yamalak, üstün körü yaşadığımız, tatsız 
tuzsuz nice günler, nice saatler, dakikalar birden gö
zümüzün önünde canlanır, yeniden yaşama gücüne ka
vuşurlar. Karınca kaderince yaşar giderler. Romanda, 
hikayede ,  tiyatroda, sinemada, şiirde , resimde sanat ada
mından hep bunu bekler dururuz."31  sözleri. sanatçının 
bize hayatı sevdirdiğinin, önemsettiğinin anlatımıdır. 

Memleketimizin ufuklarında sanatçı gözü gezinirse, 
bakışlarımız daha da anlamlı olur. "Ufuklarında sanatçı 
gözleri gezinen ülkelere imrendim çünkü bu ufuklarda 
türeyen binlerce insanın göznuru ancak sanat eseri sa
yesinde bir hiç, bir düş olmaktan, bir kuruntu olmaktan 
kurtulacak ve sanat eseri dediğimiz billurda en büyük 
gerçeğine kavuşacaktır. "32 diyen Eyuboğlu, bir başka 
yerde, sanat adamının içinde bulunduğu zamanı dikkate 
almasını ister. "Ben gelecek nesiller için yazarım . . .  Benim 
fikirlerimi bugünün insanları değil ancak gelecek gün
lerin insanları kavrayabilir! . . "  diyenlerin arasında sa
natçımıza göre , " ateşi yükselmiş, kendini kaybetmiş 
olanlar daha ağır basar. "33 

Eyuboğlu, sanatçıdan toplumun bütün kesimlerini 
acısıyla, tatlısıyla sanat süzgecinden geçirerek, eserinde 
vermesini ister. Böyle bir durumda ise, eserimiz in
sanımızın hayatından bir parça olacaktır. "Şekerin bir 
bardak çay içinde eridiğini seyredercesine eserinin ha
yata karışmasına şahit olan sanat adamlarına ne mut
lu . . .  "34 

Bedri Rahmi Eyuboğlu. sanat ile siyaset arasındaki 
ilişkiyi ifade ederken, siyasetin içinde eriyen bir sanata 
karşı çıkar: 

3 1 B. R. EYUBOOLU, Dellfttek. s. 74 
32 B. R. EYUBOOLU, Resme Batlarken , s. 87 
33 a.e . . s. 33 
34 B. R. EYUBOOLU. Dellfttek. s. 94 
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"Sanatın bünyesinde eriyen bir siyaset. Evet bunu 
her sanatçı yapar, ama siyasetin içinde eıiyen bir sanat. 
buna aklım yatmıyor! Bunu yapanlar var, fakat biz buna 
göre hazırlanmamışız."35 diyerek o, siyasetin sanatı yönlendirmes�!!L_ kabullenemez. San�. _ _§jyasi göo"ı şlerirtr 
eserine kovmaK"Tcin catışmama"li: . .s.Lyasi .. .ııörüsler.in.L es�
anin _s.aiiraraiaiında erttmelidir. Böyle bir anlayışı ancak 
kabul . edebilecegfrıC"6elirten- -E)ruboğlu, siyasi hayatın 
kendisini sıktığını da ifade eder: 

"Siyasi hayat her şeyden önce granit gibi bir yürek 
istiyor . . .  Daha doğrusu acıma, gözyaşı, siyasi hayatta 
sökmüyor. Oysa bizim gözlerimizde akacak dünya kadar 
yaş, yüreğimizde acıyacak dünya kadar insan var. "36 

Sanatçı, sevmesini bilen insandır. "Sevelim, sevelim, 
sevelim; sevebileceğimiz kadar. "37 diyen Bedıi Rahmi'ye 
göre sanatçı, yüreğinin kapısını sonuna kadar açmalıdır. 
Çünkü, "Kendini sanata veren herkes verdiği kadar na
sibini alır. Sevdiği kadar sevilir, sevdirtir. "38 

Eser ile sanatçının birbirini bütünleştirmesi sanatçı
nın konuya yaklaşımına bağlıdır. "[v1evzuunu, sadece 
sevmekle kalmayacaksın. me'0Y,!1P.JJ ·- y�Şayacaksm. "39 
:9mdaşırıii; o� . . . . §fillai�rn.uı ... y.a!WıçS\. _ gOrs!QğQ.v.Q. �!! -�sc;�
-���tiE��L§�ğTI. . . ı-E�ndi r

a
u� . qf!ınr.aı;;.ı.1!..<ıil .Y.�şa�ı,ı.�1aı::�ı::.ı�- !f � e 

�tmesi g!!r.ÇkQ.ğiiıralC ir. Sanatkar, bu anlayışla esertne 
vücut verirse, o eser sonuçta herkesin seveceği ve be
ğeneceği bir "inci parçası" olur. Eserin kalıcılığı da böyle 
sağlanır. 

2- Çeşitli Sanat Alanlan 
a) Dil Sanatları 

aa) Edebiyat 
Bedri Rahmi, edebiyatın temel unsurunun dil oldu

ğunu belirtir. Ona göre , " . . .  edebiyat demek dil demek. 

35 B. R. EYUBOGLU. Kardeş Mektupları. s. 278 
36 a.e .. s. 278-279 
37 B. R. EYUBOGLU. Dol Karabakır Dol. s. 153 
38 B. R. EYUBOGLU, Delifişek. s. 200 
39 B. R. EYUBOÖLU, Resme Başlarken. s. 54 
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Dil demek ana dili demek"40tir. İnsan edebiyat sevgisini 
önce ana dili ile tatmalıdır. Bu mümkün olmuyorsa yani 
edebiyat sevgisini yabancı dillerden tadıyorsak, ortaya çı
kan durum, "tuhaf olduğu kadar üzücü"dür. 

Edebiyatın varlığını "ana dili gerçeği" ile vurgulayan 
Eyuboğlu , edebiyatımızın zenginleşmesi ve yaygınlaşması 
için de toplumun eğitilmesi gereğine inanır: 

"Edebiyatımızın gelişmesinde neleri gerekli görüyor
sunuz?" sorusuna sanatçımız şu cevabı verir: 

"Köylümüzü okutmalı . . .  
Köylerimiz kalkınır kalkınmaz edebiyatımızın dünya 

çapında işler çıkaracağı muhakkak."4 1  derken o, top
lumun tamamının edebiyata kaynaklık yapmasını da is
ter. Köylerimiz edebiyata kaynaklık yapma bakımından 
yeni keşfedilen zengin maden kaynaklan gibidir. Eğer 
onu değerlendirmesini bilirsek elbette edebiyatımızdan 
"dünya çapında işler" çıkacaktır. 

Türk milletinin sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, ne
sirden çok şiir ağırlıklıdır. "Başka milletler nesir pekmezi 
ile yetişip arasıra şiir balına uzanırken, biz pekmeze boş 
veıip hep şiir balına uzanmışız. "42 Çünkü toplumu
muzun mizacı , güzelden yanadır: şiirden yanadır. Bir ba
kıma bal varken, pekmeze pek itibar edilmemiştir. 

Hayatın, roman için geniş bir malzeme olmasından 
dolayı şair ve ressam Bedri Rahmi, romancıları kıs
kandığını belirtir: 

" . . .  hayat bütün zenginliği ile ancak romanda Ba
rınabiliyor. Hayatımız bütün kiıiyle , pasıyla, ayağının ça
muru ile romana dolabiliyor, orada kendi evindeymiş gibi 
soyunup. dökülüyor."43 diyen Eyuboğlu, roman sa
natının diğer edebi türlere göre daha zengin, daha geniş 
imkanlara sahip olduğunu vurgular. 

40 . . . . . . "Bedri Rahmi ile Bir Konuşma", Varlık, S. 393, 1 Nisan 1953, 
s. 6 

4 1 a.e . . s. 6 
42 B. R. EYUBOCLU. Dellfitek. s. 10 
43 . B. R .  EYUBOCLU. Resme &atlarken. s.  2 15 
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Tarihin en eski günlerine tutulacak olan ayna, bize , 
insanoğlunun her devirde güzel ve etkili konuşma en
dişesi taşıdığını gösterir. insanoğlunun bu endişesi, bizi, 
nesir ve şiire götürür. Nesirle söylenmesi mümkün olan 
pek çok sözler, etkinin artması için, vezin ve kafiyenin 
kanatlandırdığı şiire teslim edilir. 

Millet olarak kafiye merakımız, şiire karşı daha has
sas olmamızı sağlamıştır. Eyuboğlu, "Şiir Balı" isimli ma
kalesinde kafiyeye düşkünlüğümüzü, müzik zevkimize ve 
kafiyeli sözün daha çabuk bellenmesine bağlar.44 

Hisle sesin ayni:Ieştiği türkülerle ağlayıp güldüğünü 
belirten Bedri Rahmi , "Şiirin gerçeğini köy tür
külerimizde bulmuşum. "45 ifadesiyle, şiirimizin hayata 
karıştığını da belirtir. Hele saz şairlerinin dudaklarından 
dökülen mısralar . . . "Onlar hemen, hem de büyük bir hız
la hayata atılıyorlar."46 Bu hayata atılmada, şairin, orta 
malı olan kelimelerin aracılığı ile, ruhi ve maddi ha
yatımızda yeni ürperişleri uyandırmasının rolü de bü
yüktür. 

ab) Folklor: Türküler ve Atasözleri 

ı - Türküler 

Türkü , Türk halk edebiyatının en fazla kullanılan 
türlerindendir. Ferdi ve içtimai bir üzüntüyü ya da se
vinci anlatan türkülerde, hayatın gerçeğini bulmamız 
mümkündür. Bedri Rahmi, Walk türküsünde bıcak s�
hici bıçaktır. Orac:lfıkj yara s� hicj yaradır. halk tür
külerinde adı ııeçen kan, kırmızı mürekkep değildir. "47 

sözleriyle, türkülerin hayatla içiçe oldugunu -ıraae ·eder. 
Bunun içindir ki, birçok türkülerimizde ölenin ar
kasından söylenenler bir "hulus çıkarmak" için değil , gö
nülden söylenilen samimi ifadelerdir. 

44 B. R. EYUBOGLU, Delifişek, s. 12-13 
45 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 140 
46 B .  R. EYUBOGLU. Tezek , s. 45 
47 a . e . ,  s. 75 
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Türkülerde , "bizim toprağımızın, bizim insanımızın , 
bizim çilemizin kokusunu"48 duymak, onların kalıbına 
kıyafetine değil, özüne alıcı gözüyle bakmakla mümkün
dür. Masallarda geçen devlerin "burnuma insan kokusu 
geliyor" dediği gibi, Eyuboğlu da, halk türkülerini din
lerken, "Burnuma, insan kokusu geliyor."49 der. İnsanı
mız " elinin hamuru ve gözünün çapağı ile" rahat bir şe
kilde, türkülerimizde barınabildiğine göre elbette sa
natçımız halk türkülerinde esas çekiciliğin insan ko
kusuna dayandığını belirtecektir. 

Eyuboglu, "memleketimizin ahvalini" türkülerden 
sormamızı ister. "Türküler Dolusu" isimli şiirinde, bu ko
nuda sıcak ifadeler kullanır: 

Ah bu türküler 
Türkülerimiz 
Ana südü gibi candan 
Ana südü gibi temiz 
Türkülerde tüter dağ dağ yayla yayla 
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz 
Ah bu türküler, köy türküleri 
Dilimizin tuzu biberi 
Memleket ahvalini onlardan sor 
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen'i 
Öleni kalam gidip gelmeyeni 
Ben türkülerden aldım haberi 
Ah bu türküler köy türküleri 
Mis gibi insan kokar mis gibi toprak 
Hilesiz hurdasız çml çıplak."50 

48 B. R. EYUBOGLU, Deliflıtek. s. 395 
49 B. R. EYUBOGLU, Tezek, s. 73 
50 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 140- 14 1  
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Karanlık kuyularda açmış çiçekler gibi olan tür
külerimizde5 l ,  güfte ve beste, "gelin güveyden daha ileri 
gitmişler, bir tek vücut olmuşlar"52dır. Güfte-beste iliş
kisini Bedri Rahmi Eyuboğlu, "Fosforlu Cevriye" tür
küsünden hareketle şu şekilde değerlendirir: 

"Fosforlum türküsünün güftesinde, halk türkülerin
den derme çatma beyitler var, beste de öyle. O da yalnız 
başına kendisini koruyamayacak kadar cılız bir şey. 
Bunlardan herhangi birisi tek başına kalsa Anadolu'yu 
dolaşması şöyle dursun, bir evden başka bir eve at
layamazdı."53 Yalnız başlarına yaşama gücünü zor bu
lacak olan birçok beste ve güfte, ancak birleştikleri za
man yeni ve canlı bir görünüm kazanırlar. 

Meyhane alaturkasından ancak meze, nara ve kavga 
çıkacağını ifade eden Eyuboğlu , köy türküsünden de 
"nur topu gibi şiirler, işleyeni dünya çapında bir değere 
kavuşturacak gözeler, kaynaklar çıkar."54 demektedir. 
Halk türkülerinin içinde şiiri bulabiliriz ama, şairi veya 
sanatkarı bulamayız. Daha birçoğu yazıya bile geçmemiş 
türkülerimiz atasözleri gibi, millete mal olmuş, milletin 
ortak eseri haline gelmiştir. 

2 - Atasözleri 
Atasözleri, düşündürücü ve uyarıcı nitelikteki kısa 

ve özlü sözlerdir. Bunlar, geçmişin hayat tecrübelerini 
yansıtırlar. Senelerce halkın maddi ve manevi dün
yasından rengini ve kokusunu alan atasözleri, geniş bir 
alanda benimseme gücünü bulmuştur. 

Eyuboğlu, "Haberimiz bile olmadan kanımıza karışan 
bu sözler içinde, insanı çileden çıkaracak kadar güzelleri 
ve acayipleri var. "55 demektedir. Atasözlerinin güzel alan
lan, örnek vermekle bitecek kadar değildir. Yalnız ba
zıları var ki, onlara tepki göstermemek mümkün değildir. 

5 1 a.e . ,  s. 141  
52 B. R. EYUBOGLU, Tezek, s. 43 
53 a.e . ,  s. 43 
54 B. R. EYUBOGLU, Delifişek, s. 394 
55 B. R. EYUBOGLU, Tezek. s. 70 
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"Sabır ile koruk helva olur. " atasözü, sanatçımızın tep
kisini çeker: ı•ı 

"Sabrile koruk helva olsaydı eğer 

Çoktan bal küpüne dönerdi bu deniz.' '56 

diyen sanatçımız, bu düşüncesini, "Sabır İle Koruk" isim
li şiirinde adeta bir yergiye dönüştürür: 

"Sabırile koruk olsaydı eğer . . .  

Utanma Reyhan Bacı utanma 

Utanma gözünü sevdiğim 

Ellerini göster, avuçlarını göster 

Alınyazısı zordur okunmaz 

Alınyazısını boş ver de 

Şehrem şehrem dilinmiş topuklannı göster 

Katlanabilirsen katlan yüreğim 

Dayanabilirseniz dayanın dostlar."57 

Bedri Rahmi, ayrıca aşağıdaki atasözlerine de, an
lamlarının olumsuzluğundan dolayı karşı çıkar: 

"Merhwnetten maraz hasıl olur. " 

"Çok güvenme dostuna . . .  " 
"Her koyun kendi bacağından asılır." 

"Elle gelen düğün bayram." 

(*) Burada sanatçımız, atasözünü zahiri manasıyla değerlendiriyor. 
Halbuki bu gibi atasözlerini, saklı olan manalarından hareketle 
değerlendlrmellyiz. İşte o zaman, onlann vermek istedikleri me
sajları daha sağlıklı şekilde tespit edebiliriz. Nitekim bahsedilen 
atasözünden şu anlamı çıkarmak mümkündür: 
Koruğun zamanla tatlı üzüm şekline dönüştüğü gibi, olması güç 
görünen işler de, zaman ve sabır ile halledilebilir. Acelecilik, ba
şanya giden yolu zaman zaman tıkar. Zorluklara göğüs germek, 
ancak insanın sabır gücüne bağlıdır. 

56 a.e., s. 69 
57 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 225 
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Eyuboğlu bu sözlere, acımak "İnsanı hayvandan ayı
ran en güzel, en verimli, en insanca güç . . .  

Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı gü
venelim?" 58 diyerek karşı çıkar. Ayrıca o, " . . .  ne de olsa 
başkalarının da başına gelen bana da gelmiş. "59 an
layışının getirdiği "teslimiyetçiliği" de kabullenmez. 

b) Plastik Sanatlar 
ba) Resim Sanatı ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 
"Resim, ışığa kavuşan her şeyi büyük bir aşk ile in-

celemek ve bu aşkı renkler ve çizgiler aracılığı ile in
sanlara aşılamak sanatıdır. "60 diyen sanatçımız, başka 
bir yazısında da: 

"Resim sanatı, renkleri ve biçimleri, hayata katan bir 
sanattır. Resim sanatı; yaşayabilmemiz, insan gibi ya
şayabilmemiz için renkleri ve biçimleri şart koşan bir sa
nattır. "6 1  tanımını yapmaktadır. 

Eyuboğlu, resim sanatının dayandığı temel noktaları 
şöyle belirtir: 

"Resim mesleği dört ana temel direk üzerine ku
ruludur: Kendi zevk süzgecimizden geçirdiğimiz, du
rulmuş, süzülmüş biçimler, taklide değil icat gücüne da
yanan biçimler; bir. Sonra sırasıyla renkler, çizgiler ve le
keler, yani renk tadından başka bir de, açık veya koyu 
düzeni. "62 

İnsanın görmeden geçtiği veya çok başka manalar 
vererek gerçek manasını tespit edemediği eşyayı, res
samın tablosunda görmekle, daha olumlu bir bakış açısı 
kazanmakla, resme karşı ilgi ve sevgi artar. Resimde göz 
zevkinin ve terbiyesinin rolü çok büyüktür. Ressamın 
esas güç kaynağı da budur: 

58 B. R. EYUBOCLU, Tezek, s. 70 
59 a.e.,  s. 7 1  
60 B. R. EYUBOCLU, Resme Başlarken, s. 69 
61  B. R. EYUBOCLU, Dellflşek, s. 6 1 -62 
62 a.e., s. 125- 126 
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"Yapacağı işi gözünün önüne getirebilen ressamlara 
ne mutlu! Altın yumurtlayan tavuk kaç para eder bu gü
cün yanında. Resim sanatının alfabesi şu davranışla 
başlar: 

- Yapacağın işin çevresini kesin olarak bilmek. 

Bunu doğru dürüst gözünün önüne getiremeyen res
sam, işe başladıktan sonra düzenlemesi hemen hemen 
imkansız zorluklarla karşılaşmağa mahkümdur. "63 

Plastik sanatlarda, özellikle resimde, renk esas un
surdur. "Ben renk peşindeyim" diyen Bedri Rahmi, 
"Renksiz ve biçimsiz bir dünyada yaşamak herhalde diri 
diri gömülmek gibi bir şey olsa gerek. "64 sözüyle rengin 
ve şeklin insan için önemini vurgular. 

Sanatçımız, hislerini çoğu defa renklerle ifade ettiği 
için mısralarını rengin yardımıyla adeta tablolaştırır. El
bette, Eyuboğlu'nun renklere karşı duyarlılığında, res
sam oluşunun payı büyüktür. 

"içimde renkler uçuşur 
Al yanar yeşil tutuşur 
Ne sihirdir ne keramet 
Ne de el çabukluğu marifet 
Bu bir ressam oğlu ressam i.şidir."65 

demesi de, onun göz zevkinin ve terbiyesinin, renk ko
nusunda gıdasını ressamlığından aldığını gösterir. 

Süsleme sanatının bel kemiğini, özünü nakış oluş
turduğundan dolayı, sanatçımızın, "içerisinde bir ışık, bir 
güneş tadı olmayan resim bir nakış şaheseri olabilir, fa
kat resim olamaz. "66 sözü, nakışın süsleme sanatları 
arasındaki ve resim sanatının özünü oluşturmadaki ye
rini belirtir. 

63 B. R. EYUBOGLU, Resme Ba9larken, s. 280 
64 a.e .. s. 355 
65 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 143 
66 B. R. EYUBOGLU. Resme Başlarken , s. 145 
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Sanatçımız, "Bana gündelik hayatımda bir parça çe
kidüzen, bir parça renk ve neşe veren sanat eserleri han
gisidir diye sorsalar duraksamadan nakışları hatırlarım. "67 
ifadesiyle, bir bakıma ressamlığındaki nakışların yerini be
lirtmiş olur. O, 'Türküler Dolusu" isimli şiirinde, resim zev
kinin odak noktasını, yurdumuzun taşından toprağından 
sürüp gelen nakışların oluştuğunu belirtir. 

Bedri Rahmi Eyuboğlu, fotoğrafı, medeniyetin üçün
cü gözü olarak değerlendirir: 

"Medeniyetin üçüncü gözü, haşmetlu fotoğraf haz
retleri her gün bize yeni yeni dersler veriyor. "68 

Resim sanatı fotoğrafik görüşün bittiği yerde başlar, 
görüşünü benimseyen Eyuboğlu'na göre, "Kötü ressam, 
bir fotoğrafın merceğinin tespit ettiği doğa parçası kar
şısında ezilir. "69 

Bedri Rahmi, resme kardeş sanat olarak heykeli gör
mektedir. O, bu iki sanatın çalışma alanının da benzer 
oluşuna dikkati çeker: 

"Resim sanatı öbür güzel sanatlar arasında, etrafına 
yani en geniş anlamıyla doğaya en yakın ve onunla en 
senli benli olan sanattır. Bu bakımdan ona en çok yak
laşan, her zaman kardeş muamelesi gören sanat, hey
keldir. "70 diyen Eyuboğlu, "resim sanatının kendine özgü 
erdemleri" olduğunu ifade ederken, resmini heykelden 
ayıran önemli bir noktayı da belirtir: 

" . . .  heykel sanatında konunun hemen hemen yalnız 
insan bedeni ile sınırlanmış olduğunu, oysa resim ko
nularının sınırsız olduğunu, ışığın parmağın değdiği her 
yerde ressama konu icat ettiğini"7 1  vurgulayan sa
natçımız, resminin kardeş sanatlarla karıştırılmamasını 
ister. 

Heykel sanatında elde edilmiş bilgi ve becerilerin 
kardeş sanat olan resime aktarılması gerekir, ama bu 

67 a.e.,  s. 1 30 
68 B. R. EYUBOGLU, Dellflşek, s. 2 1 9  
69 B. R. EYUBOGLU, Resme Başlarken, s. 79 
70 a.e.,  s. 6 1  
7 1  a.e.,  s .  6 1 -62 
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durum sanıldığından da zordur. Çünkü, "Ressam, heykel 
yapmak zorunda değildir. fakat hacim ve forın kaygılan 
onu bir heykelci kadar düşündürür. "72 Bundan dolayı 
ressam, heykeltraşla işbirliği yapma gereği duymalıdır ki, 
hacim ve form unsurlarını resimde rahatça kul
lanabilsin. 

Bedri Rahmi Eyuboğlu, mimarların tahsil hayatında 
ressamlarla ilişki kurdukları halde, hayata atıldıkları za
man birbirleiini kaybetmelerine üzülür. "Mimarlarımız 
ressamlanmızdan yapılara perçinleşmiş, yapının de
mirbaşı sayılacak eserler istemedikçe bizde resim sanatı 
kök salmayacak. "73 diyen sanatçımız, yapı sanatı ile re
sim sanatının birbiiine sımsıkı bağlan masıyla en olgun 
eserleiin ortaya çıkacağına inanır. 

Bir yapıda teknik ve estetik unsurların sorumlulukları, 
sahanın uzmanları tarafından paylaştınlırsa, ortaya çıkan 
eser maddi faydanın yanında, göze güzel bir görünüm de 
kazandınr. Eyuboğlu , bu sorumlulukları şu şekilde be
lirtir: 

"Ressam mimar değildir ,  fakat baştanbaşa bir mi
mann oran kaygılan ile donanmıştır. Bir mimar şehrin 
ufkuna oturttuğu bodur evlerin siluetinden ne kadar so
rumlu ise ressam da herhangi bir manzaranın ufkuna çi
vilediği evleiin boyalarından sorumludur. "74 

Bedri Rahmi, resimle edebiyatın birbirine kanştınl
mamasını ister ve "Resimle edebiyatı karıştıranlar yü
zünden resim sanatının ve ressamın çektiğini Allah bi
lir. "75 der. 

" ... resim sanatının şu son elli yıl içindeki en büyük ka
zancı edebiyattan kurtulmuş olmasıdır."76 sözüyle, şair ve 
ressam Bedri Rahmi, şiiri resimle kanştıranlara karşı tep
kisini gösterir. Bu konuda Fransız eleştirmen Charle Es
tienne'in "resimde şür yolu"nu seçmesini, Eyuboğlu, "bol 

72 a.e., s. 1 03 
73 B. R. EYUBOGLU, Tezek, s. 35 
74 B. R. EYUBOGLU. Resme Başlarken. s. 103 
75 a.e . . s. 1 22 
76 a . e  . . s. 37 
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keseden atıyor" diye beğenmez, tepki gösterir. 77 Sa
natçımız, resimle şiir arasındaki farkları şu şekilde belirtir: 

1- Şiir kalıcı, resim değildir. Çünkü resimi bir sa
niyede yok edebiliriz ama, şiiri ne yaparsak yapalım in
san kafasından söküp atamayız. 

2- Şair kelime icat etmez, satın almaz. Aksine kelime 
ne kadar eskimiş, aşınmış, kullanılmış,  herkesin ol
muşsa onları seçer. Ressam ise, kelimenin yerini tutan 
boyalarını satın aldığı gibi, onları birbirine katarak yeni 
renkler bulmaya çalışır. 

3- Şiirin tohumu her toprağa ekilebildiği halde, re
siminki ancak bir resim kültürü alan yerlerde filizlenip 
boy salar. 78 

· A- Şair hayretini söyleyebilen, ressam çizebilendir. 79 
5- Şair kelimelerle , ressam renk ve biçimlerle düşü

nür.80 

bb) El Sanatlarımız 
"Çizgi zevkinin" resim yerine hat ve minyatürle gi

derilmesi sonucu, hat sanatı memleketimizde ileri bir de
receye ulaşmıştır. "Ecdadımız Arap yazılannı hiçbir müs
lüman milletin ulaşamayacağı bir seviyeye ulaştırmıştır. 
Yüzyıllar boyunca Arap'a, Acem'e, Hint'e biz hattatlar 
göndermişiz ve her seferinde alnımızın akıyla çıkmışız. 
Bu alış veriş, Osmanlı lmparatorluğu'nun olduğu kadar 
çizginin zaferidir."8 1 sözleriyle Eyuboğlu, İslam sanatının 
en güzel dallarından biri olan hat sanatını, sa
natçılarımızın nasıl bir güzellik ve mükemmelliğe eriş
tirdiğini belirtmektedir. 

Türk dokumacılığının en eski ürünlerinden biri de 
kilimdir. Üzerlerindeki renkler ve nakışlar, yapılışların
daki zerafet, Anadolu insanının değil , yabancı ülke in
sanlarının bile dikkatini çekecek bir niteliktedir. Ancak 
bir kilim yurdu olan memleketimizde artık sentetik boya 
77 a.e . . s. 35 
78 a.e., s. 37-38 
79 a.e.,  s. 307 
80 a.e.,  s. 42 
8 1  a.e . ,  s. 39 1 
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ve elyafla dokunan kilimler, gerçek sanat severlerin 
üzüntüsü olmuştur. 

"Bugün dokunanla yirmi beş yıl önce dokunan ara
sında korkunç bir düşme"nin olduğunu belirleyen Eyub
oğlu82, kilimdeki boyanın, Yunus Emre'deki gibi "Ren
gine boyanmışam solmazam artık" mısraından geçen; 
bulaşmayan, solmayan ve has bir renge sahip olan bir 
boya olmasını ister. Anadolu insanının sosyal durumunu 
aksettiren bir vesika değerini taşıyan ve memleketimizde 
gelişen sanatların en köklüsü, en yerlisi olan kilimin diri 
diri gömülüp gitmesine Eyuboğlu tepki gösterir. O, tep
kisini, lran'da çürük boya kullanan halıcılara verilen ağır 
cezayı hatırlatarak ifade eder ve arkasından şöyle der: 
"Ressamca ele alınırsa Türk kilimi yanında İran halısının 
sözü olmaz. "83 

Eyuboğlu'nun dikkatini çeken el sanatlarından biri de, 
bakır işçiliğidir. "Bakır işçiliği ister istemez yerini bilekten 
motora bırakacaktı."84 diyen sanatçımızı üzen durum, ba
kır işçiliğinin ayağa düşmesinden ziyade, "bilekten motora 
geçerken biçimini tamamıyla söküp atma"dır.85 Çünkü, 
bakırın yerine geçen alüminyum işleri kesinlikle bakır iş
çiliğine sinen biçim zevkini veremez. Bundan dolayı sa
natçımız, "Alüminyum yerine bir gün tekrar bakır bu
lacağız"86 diyor ama, günümüzde teknolojinin imkanları 
bizleri çelik eşyalarla karşılaştırıyor. '· 

be) Dramatik Sanatlar 

Tiyatro ve Sinema 
Seyirciye anlatılan her şeyi, sahnedeki kişilerin ya

şadığı tiyatro ile , fotoğrafın kendine has bir teknikle ha
reket ettirilmesi ve konuşturulması sanatı olan sinemayı, 
Bedri Rahmi, bir arada değerlendirir. 

82 a.e .. s. 1 30 
83 a.e . ,  s. 13 1  
84 B. R. EYUBOGLU , Tezek. s. 59 
85 a.e .. s. 59 
86 a.e., s. 60 
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"Tiyatro insanı, insanlığı doğrudan doğruya insanın 
kendisi ile anlatan bir sanattır."87 tanımında tiyatro, in
sanı kendine bir merkez olarak alır. Bu merkezden insan 
çıktı mı, geriye hiçbir şey kalmaz. "Halbuki iyi bir rejisör 
bize tek bir insan katmadan böcekler aleminden alınmış 
nefis bir film çıkarabilir."88 ifadesiyle sanatçımız. si
nemanın tiyatroya göre dünyayı , daha geniş şekilde de
ğerlendirme imkanına sahip olduğunu belirtir. Sinema, 
gözlerimiz önünde sayısız sahneleri, birbiri ardınca ya
şatma imkanına sahip bir sanat dalıdır. 

"Sinema gözünün sihirli aynasını kullanmasını bil
meyenler, harikulade hassas bir av tüfeğini sadece sopa ye
rine kullanan kimselere benzerler."89 diyen sanatçımız, si
nema gözünün çevreyi iyice tarayarak, insanımızın ya -
şantısının zenginleştirilmesi konusunda bir katkıda bu
lunmasını ister. 

3- İnsan ve insan iu,klleri 
a) insandan Kaçı' 
�na�çı��.! . ..!!lş_<!Qill.ıı.J2.ir_k!.tfillln .. �Y.f9.lsnmLb.e.n�s;:_ 

tir. �':' KiJ�ın..'.'.Ş�f!!.�.ç!�ğin ���- Y.�sc:.!. ��8:( �a�[ayı 
kökünden yırtmak şart mı':90 . .  diyere'k, insanlara karŞı 
hoşgörülü olmayı tavsiye �tse . de o.� yerine gör� ipsanlar-
cfan kaçma!< ister. . . . 

· ,. ·· ' "  

"Her ahbaba dost denmıyor"91  diyen Bedri Rahmi, 
bazen insanların verdiği sıkıntıdan dolayı, Allah'a sığınır. 
Bu konuda işi, Allah'a "istida" vermeye kadar götürür: 

' 'Yarab! lnsanogullanndan çektiğim yeter 
Gökyüzünden benim hisseme düşeni ver 
Altında dilediğim gibi ömrümü sereyim 
Mendil kadar olsun tarlamı ayır 
Beni doyuracak agacı göster. 
Rabbim! .. lnsanogullanndan çektiğim yeter. 

87 B. R. EYUBOCLU, Resme Batlarken , s. 1 67 
88 a.e . . s. 1 68 89 a.e . ,  s. 1 66- 167 
90 B. R. EYUBOGLU. Dol Karabakır Dol, s. 33 1 
91 a.e . ,  s. 332 
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Yalnız senin ellerin gezinsin ömrümde 
Beni yaln12 sen mahkiım eyle sen azat 
Ve yalnız sen canımı iste benden ki 
Nereye saklayacağımı şaşırmadan vereyim. "92 

. Şaiı:imiziIJ . . ,Ş5'."diği .yery.ü?l}n.Çı._ J:?i!� -bJI.akçıra}ç. göğe çık
mak istemesinin esas sebebi, insanlarda aradığını Öu
lamayışıdır: "Fakat eşyayı sevmek neye yarar? Asıl in
�aniı'ı. bu bedbaht oldukları için azap veren çıl
gınlıklarını sevebilmek lazımdı. Şair, 'ikinci istida'da, güzel 
bir belagatle , insanlardan niye hoşlanmadığını arılatıyor: "93 

"Yusufçuk kuşu incir ağacına kondu 
Ballan damlıyan incirleri delik deşik etti 
Sonra metelik vermeden çekip gitti. 
Ben de incirlere uzanacak oldum 
Kıyametler koptu 
Altın teraziler kuruldu 
Ahret sualleri soruldu. "94 

EyubQğlu'.nun . ..ö:demt;-Vusufçuk kuşu gibi hesap so
rulmayan ve Allah'ın yarattığı nirp.,etlerden .. �endisinin de 
bir kul olma�.i dolaY!sJyla istediği şekilde yararlanacağı 
bir · dünya hayatıdır. Bu yaşama şeklinin mümkün ol
madığını o ·da bilir ama, tembelce tadılan hazların peşini 
bırakmak· ıstefüez� !l5(**l 

SanatÇımız, her ne kötü!ük gördüyse, hepsini kötü 
insanlardan görmüştür: 

92 a.e., s. 23 
93 Mehmet KAPLAN . Edebiyatımızın İçinden, s. 2 1 0  
94 B. R. EYUBOGLU. Dol Karabakır Dol, s. 24 
95 Mehmet KAPLAN , Edebiyatımızın İçinden, s. 2 1 1  
( .. ) İlhan BERK, Eyuboglu'nun "İstida" şiirindeki karamsarlığının se

bebini, onu askerlikte ceza olarak hafta sonları çarşı iznine gön
derilmeyişlne bağlar. Sözü edilen şiir de. izinsiz geçen bir hafta so
nunda yazılmıştır ("Bedri Rahml'nln Yaşamı'', Milllyet Sanat, S. 
15 ,  26 Eylül 1 975, s. 4) .  
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"Tanıdığım bazı insanlar arasında öyle acayipleri var
dı ki, birisine küfretmek istediğim zaman onu ne köpeğe 
benzetmek gelir içimden, ne de eşeğe; hep o mü
nasebetsiz insanları hatırlarım. Çünkü ne bir köpekten, 
ne de bir eşekten onlardan . gördüğüm fenalığı gör
memişimdir. "96 

İnsanlar, bütün dünyanın güzel güzel, kardeş kardeş 
geçinmesini istedikleri halde; "Herkes birbirine girmiş. 
Bir dırdır gidiyor."97 Bu dırdırdan, bu birbirine girmeden 
uzak bir ortamı özleyen sanatçımız, yerine göre in
sanlardan kaçışı tercih eder. Elbette, bu kaçış bir çözüm 
değildir. Çözüm olmadığını Eyuboğlu da anlamış olacak 
ki, "Bir dilimi zehir zıkkım/ Bir dilimi candan tatlı. "98 ifa
desini kullanır. O, her şeye rağmen insanlarla bir arada 
yaşamanın, insanın zamanla eğitilip olgunlaşacağının bir 
gerçek olduğunu da kabul eder. 

b) İnsana Güvenmenin Gerekliliği 
Bedri Rahmi Eyuboğlu,  her ne kadar insanlardan şi

kayetçi olsa da, "Her şeyden evvel insana, insanlığa gü
�:(,eneceksin. "99 der. Çünkü , insanlığın büyük bir ço
ğunluğu iyidir. Kötüler, hastalar, deliler, sakatlan sağ-

:,lamlardan, doğrulardan, iyilerden azdır. Bu şekilde dü
/ şünmek, sanatçımızın ifadesine göre, insanın "namusu 
<olacak" ve aynca, "Bu fikre, Allah'a inanırcasına ina-

nacaksın. "  ıoo 
a §!!fil:U��hmi .• J_nsanın .yalnız kendisı için değil, diğer 

w.sanla,r . J!�Jn ... rt� ...cıılı�mçı,şı.. y:e . fedakarlık . yapması . .  ge
rektiğine inanır. lnsan, kendi güneşinde başkalarını da 
ısitmahdm-· 

"içinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler 
Bir tek yaprak veren dalın boynun burarlar 

96 B. R. EYUBOGLU, Dellfişek, s. 68 
97 B. R. EYUBOGLU, Kardeş Mektuplan, s. 270 
98 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabak.ır Dol, s. 125 
99 B. R. EYUBOGLU, Delifişek, s. 276 

100 a.e., s. 276 
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insan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı 

Esti mi rüzgar bir değil milyonlar için esmeli 

Bir tek meyve veren dalL kesmeli 

insan dediğin derya misali 

Üstünde milyonlarca dalga 

içinde kıyametler kopmalL 

insan dediğin derya misali 
Uçsuz bucaksız olmalt. " 10 1 

İnsanın ancak ve ancak insanla düşünebileceğine 
inanan Eyuboğlul02 , "Hiç kimse kendini ötekinden çe
limsiz, ötekinden güçlü bulmazsa, o toplulukta güzel bir 
rüzgar eser." 1 03 ifadesi ferdin toplum içinde nasıl dav
ranacağını da belirtir. 

"Ey insanoğlu bana seni gerek senil . . " 104 diyen Eyu
boğlu, bizleri, bu gökkubbe altında şerefli şekilde ya
şatacak olan en güzel gücümüzü, insan olma gücümüzü, 
dostluk gücümüzü: "Bizi küçülten, körelten, kör barsağa 
döndüren küçük faydalar için feda edip geçiyoruz. " 105 
ifadesiyle insan denilen varlığa daha fazla değer ver
memizi ister. Bundan dolayı onun en ağırına giden du
rum, insanın insanı sömürmesidir: 

"insanın insanı sömürmesi 

Rezilliğinin dik dlası demesini 

Ne demesi be 

Gümbür gümbür gümbürdemesini 
becereceksin."  1 06 

1 0 1  B. R. EYUBOÔLU, Dol Karabalı:ır Dol, s. 153 
102 B. R. EYUBOÔLU, Resme Bqlarken, s. 43 
1 03 a.e. , s. 450 
104 B. R. EYUBOÔLU, Tezek, s. 74 
105 B. R. EYUBOÔLU, Delifişek, s. 320 
106 B. R. EYUBOÔLU, Dol Karabalı:ır Dol, s. 195 
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4- Sosyal Fikirleri 
a) Kadın Meselesi 
Sanatçımız, kadın meselesinin ekmek meselesi gibi 

açıktan açığa konuşulmadıkça halledileceğine inan
maz. 107 O,  köylerimizin birçok meseleyi halledemediği hal
de, kadın meselesini, kadının çapraşık qir konu halt.ne gel
meden çocuklarını genç yaşta evlendirmeleri sonucu, hal
lettiğini . ifade eder. 108 Ona göre� es._cış_ kadııı-mest:le�
hirlerdedir. Çünkü şehTrler, Kadım 6ii-iieta l olarak de
ğerlendij;iyoi:. _ Şe�\�r; -kadın in'eselesfrii tlfu,kordüğüm ol
mava E!ötürüyor. lnsariıİı-gözünü kamaştıran Batı'nın diğer 
Dır. yüzÜnü, önün Almanya'dan, Paris'ten, Viyana' dan ve 
Amsterdam'dan verdiği düşündürücü örneklerde daha 
açık şekilde görüyoruz. 109 Artık Bati'da ve Batı gibi olmak 
isteyen toplumlarda ailenin temelini oluşturan değerler 
hızlı bir şekilde erozyona uğramaktadır. <Kadın, hangi top
lumda olurSJl O}SU_!!_YJ..!,'{Ç!._SIDfil haJJ!Ull ... CQC�UDUil:annl!s�, 
işin�.�!1 qq�p yorgun_ kocaı;ının.gıjn.lUk stres!ni üzerinden 
�!��e ç_�an .Q.i.r_çS!J.,do.stu olmaşı_Q !. s..�ğlay�ı:ı .ort8:ma ka
vuşmaaıkça. huzur J;�ulaJIIBZ. Kadına hak veriyoruz der
ken: · öiiun-eiı' tabii haklarından bazıları da elinden alı
nıyor. 

b) Eğltlm Meselesi 
Be�!�-�J;ı�� . Eyu!:>,<?ğlu ·�a gö_r� m�mleketim�in başta 

geleilTiü problemi vardır. Bunlardan birisi okul, diğeri de 
yô�du·r :!.�� Sanatçıll!!� _p_µ _ _probleJW.Ç._ı,-ğ_�!!-�Jl Öf!Ç� çÇi�fı.me 
l§.vu:;ı

k
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��T'!ca

1
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r
.o��_s,u

1
1!.� b�l

1
i_ �r. "�1a iyi 

yoıu tu yo an ayıran OKU . ;::,ag anı yo un nası ya-
pılacağını öğreten okul. Bütün kapıları sağlam yollara 
açılan okul ."  1 1 1  

Eyuboğlu'nun öğretmenlerden bazı istekleri vardır. 
Bunlardan bazıları şunlardır: 

1 07 B. R. EYUBOGLU, Tezek. s. 208 
1 08 a . e . ,  s. 209 
1 09 a.e . . s. 2 1 0-2 1 1 
1 1 0 a.e . . s. 122 
1 1 1  a . e  . . s. 122 
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"Allah rızası için, talebelerinizi yıldırmayınız . . .  Mek
tebin hayattan soğutmak için değil bir an evvel hayata 
bağlanmak, onu daha yakın ve daha çok sevmek için icat 
edildiğini ispat ediniz. " ı ı 2 

Öğrenci zorla dersi dinliyor ve ara sıra sahte ilgi gös
teriyorsa, o dersten eğitim adına yalnızca kırk beş dakika 
çalınmıştır. Sanatçımıza göre , bu durumdaki "her ders; 
kendi hayatımızdan olduğu kadar bu memleketin de ha
yatından çalınmış ve hiçbir zaman ödenmeyecek bir ser
vettir." 1 1 3 

Sanatçımız, okulu dört duvar olarak değil de, mem
leketin bütünü olarak değerlendirir: 

"Dört duvar arasına kapatılmış milyonlarca çocuk, 
milyonlarca kırk beş dakika elimde olsa hepinizi azat 
eder, hayatın içerisine atardım, atardım ama başıboş bı
rakmazdım. Arkanızdan gelir , 'Bu ne' dediğiniz zaman 
cevabını yetiştirirdim. Okullarımızın hepsi kütüphane,  
memleketimin dağını, taşını, sokağını, her yanını okul 
yapardım. " 1 14 

c) Anadolu'nun Meseleleri ve Aydının Rolü 
Bedri Rahmi Eyuboğlu, Anadolu'yu şu mısralarıyla 

tanıtır: 

Bu Anadolu var ya bu Anadolu 
Bu misli menendi görülmemiş cömert ana 
Bu her yanı meme bu her yanı dudak bu her yanı gül 
Bu zırnık almadan veren habire veren yediveren gül 
Bu Anadolu var ya bu Anadolu 
Bu üç yosma denizde üç defa ıslanan 
Gürbüz ımıaklar ortasında susuzluktan çatlayan 
Bu Anadolu var ya bu Anadolu 

1 1 2 a.e. , s. 1 1 0 
1 1 3 a.e .. s. 1 07 
1 1 4 a.e. , s. 1 0  
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Bu sapsan sıtma bu masmavi gurur 
Ne tosunlar doğurmuş ne tosunlar 
Bak daha neler doğurur.' ' 1 1 5 

Maalesef aydınımız, düne kadar Anadolu'yu hep dış
tan tanımıştır. "Canım Anadolu" diyen aydın, Anadolu'ya 
canından can katmamıştır. Anadolu yıllarca, "işlenmemiş 
bir destan gibi" hep karşımızda durmuştur. Bu durum, o 
topraklardan yetişen kişilerin etkin bir vazife edinmesıne 
kadar sürmüştür. Anadolu'nun çilesini çekmeden, onun 
kaymağını yemek isteyenlerin başında sanatçılarımız gel
mektedir . 1 1 6 

"Niçin köyden aldığımız kadarını köylüye veremiyoruz? 
Tereyağına karşılık mazot, buğdayına karşılık çukolata, ar
pasına çavdanna elektrik, halayına horonuna sazına tür
küsüne karşılık da sinema, roman verebildiğimiz gün ne 
güzel bir alışveriş olacak!"  1 1 7 

Anadolu insanının şahsında sabır, tevekkül ve sevinç 
birleşmiş gibidir: 

"Anadolu'nun dillere destan sabrı, tevekkülü, ortasın
dan gözleri yaşartan sevinci bir kavak fidanı gibi fışkırdı. " 1 18 

Anadolu insanı, yoksulluğun her türlüsüne destan 
sayılacak bir sabırla karşı durmuştur. Onlar sıkıntılı bir 
hayat sürseler de, kendi değerlerini korumasını bil
mişlerdir. Anadolu insanının içe dönük psikolojisini, 
Eyuboğlu , ana hatlarıyla şöyle belirtir: 

Sonra çocuklar gördüm çocuklar 
Taş çatlasa anlatamam 
Bir emzikli ana gördüm 1 4  yaşında 
Hangi dert hangi acı yakmış kavurmuş 

1 1 5 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 264 
1 1 6 a.e.,  s. 1 74 
1 1 7 B. R. EYUBOGLU, Resme Başlarken, s. 293 
1 1 8 B. R. EYUBOGLU, Tezek, s. 22 
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Bir delikanlı gördüm kördüğüm olmuş 

Vakitsiz harmanlar gibi savrulmuş 

insancıklar gördüm yaşlan belirsiz 

Çocuk mu? Ana mı? Gelin mi? 

Ömrünün sonunda mı, başında mı ? 
Yedi yaşında mı, yetmiş yaşında mı? 

Hele bir tane gördüm ayan beyan sıtmalı 

Gözlerinde ölüm vardı 

Ölüm gözlerinin dibinde 

Kuyuya düşmüş bir bakraç gibi parladı 

Bir yamalı bohça sırtında mezan 

Azrail boynuna takmış hızan." 1 1 9 

Sanatçımız, Anadolu'nun meselelerini "okul, yol, te
zek ve kağnı kelimeleriyle özetler. Ona göre, " . . . tezek 
memleketimizin yüreğine saplanmış bir bıçak, sırtımıza 
lök gibi çullanmış bir yara. Bütün aydınlarımızın yüzüne 
sürülmüş bir karadır. " 120 Anadolu insanının hayatında 
tezek ve kağnının nasıl bir yer tuttuğunu çarpıcı şekilde 
ifade ettikten sonra Eyuboğlu, aydınımızı şu cümlelerle 
vazifeye çağırır: 

"Eğer bizim nesil kağnıyı müzede görmeden göçüp gi
derse en kabadayımızı kağnı sırtında taşısınlar, cümle çi
lekeş öküzlerin tırnakları yakamızda, en yakın kağnı gı
cırtıları kulağımızda olsun amin." 1 2 1  

"Şimdi bütün ümidimiz yerli, çarıklı mühendislerden 
birisinin çıkıp tandırın ağzını bir tarafa, burnunu bir ta
rafa çekip çekiştirecek , linyit yakacak bir hale ge
tirebilmesinde. " 122 

1 19 B. R. EYUBOÖLU, Dol Karabak.ır Dol, s. 179 
120 B. R. EYUBOÖLU Tezek, s. 16 
121 a.e. , s. 19 
1 22 a.e. ,  s. 17 
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d) Şehir ve Köy Meselesi 
B d . o ... hml il'] "6•-nn"'olr "�hirl "'r"' h<o>il'l -L�--� °&ıına, ____ � - - �9..mlla 

Mehmedim" der ve büyük sehirleri şu şekilde tanıtır: 

"En büyük camiler orda kurulur 
En küçük mezarlar orda kazılır 
En kara yazılar orda dizilir 
Yüksek minarelerde seld verilir 
Civar hanelerde zina edilir 
Büyük şehirlerde yalan söylenir tosunum. " 1 23 

Büyük şehirleı.de .. "Herkes.ıaurbette" 124dir. İçinde bu
lunduguiiidiifôi.J.awamamış:..biı:. tü.dü. _ sev.ememiş . .  :v:e 
�......Y.'!:.!;gnctsı. kalmıştı.r... . . ..BJ.ıralara bağl�m,-� zor, 
QeE)_d_� ç��-���· .. 9.ı?�1}.J\Q..JDsanın yüz tane kQltJ.. _pİsa. şdıri 
"Kucafilaya ma z'1 : ..... a.n ten misali.- gp..r.11$e. nbii.tün......daıııarları 
o��emf��mt, �!!_<;� .t:>µc�� duyam@,Z,, .§.aı:A!AM·-Ora
da, insanlar A1fci'�'gı_ hç_r _ g(inü tramycı.yqa. ,  1?Jn.e:mad.a. 
meyhanede, . mabe_�te .Qt:ı:i!.@.g(! .l?ulunçl_µğuJJ.alde . .  '.'Herlceş 
k-�.,....--::l"····--ç <>nl1 i't1n<> rrii.m,";Jm;;.,," 125t,";r B •• " l encıı muruar ı.ill.[���---..w ·  .utuıı .... .. ıu ş;rtİar a�Q.nda .sanatcımız . . "Nasıl bağlansam. sana nasıl . 
b\}�� ş�!J.!r'' çl�ye� �qğjş�s.ini .belirtir. 

��9glu 'nuIJ daha. ���m.i_ görd.�ğü ye oğluna tav
siye ettiği yerlerde, herkes tanıdık ve herkesin bir
ÔIJ: b n::teıı tı:ahetr'varrur: ·--··- · - - · - --- · · ..... --· · · · · · - -

"Öyle bir yere yerleş ki 
Küçük fakat bizim olsun 
Sokaklarında tammadıgın yüz 
Ensesine şamar atamayacağın kimse dolaşmasın 
Her ağacına elin 
Her kanş toprağına terin değsin 
Ve kuytu evlerden birinde 
Senden habersiz ölenler olmasın. " 126 

1 23 B. R. EYUBOGLU, Dol Karaba.kır Dol, s. 44 
1 24 a.e . . s. 127 
1 25 a.e . . s. 127 
126 a.e . .  s. 44 
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Sanatçımız, köye ve köylüye daima sıcak bakar, 
adeta onlara manevi bir borcu olduğuna inanır: 

" . . .  topraktan dudağa kavuşturan eller 
Uy o eller 
O güzel eller 
Gün gönnüş iri eller 
Uy benim kirimi pasımı yuyan 
Uy o burcu burcu toprak tüten 
Nasırlı, emektar, alçakgönüllü, köylü elleri. 
Senden aldığımız kadarını 
Sana verebileceğimiz günler gelmeyecek mi?' 1 27 

O, köylünün problemlerinin yerinde çözülmesini sa
vunur. Köylü vatandaşımız, şehirlerde daha çok sı
kıntılarla karşılaşmaktadır: 

"Köylü yollara düşmeden 
Utanç duvarın aşmadan 
Kondulara bulaşmadan 
/rezil, irüsvay olmadan; 
Haydin köylere gidelim 
Canımızı bölüşelim" l28 

eJ içki 
"Olgun insanların elbirliği ile çıkardıkları en belalı 

oyun alkol oyunudur. Aklı başınEl.e.. canı burnunda, ek
meği aslan ağzında milyonlarca ins� alkolde ne arar, ne 
bulur? Günde üç lira kazanan bir kimse nasıl olur da 
bunun yarısını içkiye yatırır? Yanılmıyorsam içkide ara
nan, oyundur. Bulunan da yarım yamalak bir ar
kadaşlık." 129 diyen Bedri Rahmi Eyuboğlu, aydın geçinip 

127 a.e.,  s. 337 
128 a.e . . s. 324 
129 B. R. EYUBOGLU, Delifişek, s. 3 1 9  
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de içkide ısrar edenlerin ısrarı hakkında şu tespitleri ya
par: 

" Kimimiz sevmek için içiyoruz, kini.imiz sevilmek ıçın 

Kimimiz susmak için içiyoruz, kimimiz konuşmak için 

Kimimiz ağlamak için içiyonız, kimimiz gülmek için 

Kimimiz yavaş yavaş yaşamak için içiyoruz, 

Kimimiz yavaş yavaş ölmek için." 1 30 

Sanatçımız, yirmi yılı aşkın bir süre alkol kul
lanmıştır. Alkole nasıl başladığını o, şu cümlelerle ifade 
eder: 

"İlk kadehler yüzde yüz 'dostlar alışverişte görsün', 
ilk kadehler yüzde yüz gösteriş, fiyaka, çalım. Daha son
raları bir tek dayanak; sevişmenin uzaması, kadın." 13 1 

"İnsanoğlu, kendi elceğizi ile kendini hapsediyor. Ki
litliyor ve anahtarı bir yabancıya teslim ediyor. Kendi ek
meği, kendi parası, kendi alın teri ile tütün diyor, rakı di
yor ve her Allah'ın günü bir öncekinden daha fazla ze
hirleniyor. " 132 

Eyuboğlu'nun "Rahmi Torun'a" ithaf ettiği "Ne Sulu 
Ne Susuz" isimli şiirinde, içki için "Yıktın mümkünümü 
çarelerimi" demesi; üzülünce içen, sevinince içen kişileri 
biraz düşündürmelidir. O, içkinin kötülüklerini şu şe
kilde dile getirir: 

Durup dururken kanıyorum 

Kendi nefsimden utanıyorum 

Bir kibrit çaksalar yanıyorum 

Ulan rakı ulan namussuz 

Ne sulu ne susuz 

130 B. R. EYUBOCLU, Dol Karabakır Dol, s. 343 
1 3 1  a.e.,  s. 342 
132 B. R. EYUBOGLU, Resme Başlarken, s. 163 
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Dilediğin yere sürdün beni 
Tam bel kemiğimden kırdın beni." 1 33 

f) Müstehcenlik 
Bedri Rahmi'ye göre, müstehcenlikten önce ahmak

lık, kötülük, çirkinlik, kısacası eğitimsizlik kovulursa 
toplumda çok şey halledilir. Hatta çirkin olan, berbat 
olan, ahmakça olan her zaman , her yerde müstehcenden 
zararlıdır. Çünkü müstehcen dediğin, olağan dışıdır, her 
yere girmez ama, ahmaklığın girmediği yer var mıdır? l34 

Eyuboğlu, sanat alanında müstehcen diye bir şeyin 
olamayacağını savunur. 135 Resim atölyesinde çıplak bir 
modelin gıdıklayıcı, azdırıcı tarafını duymak mümkün de
ğildir diyen sanatçımız, çıplak model çalıştıran bir atölyede 
asıl yarı giyinmiş duran bir modelin çoğu zaman iki misli 
çıplaklaştığını vurgular. 136 "Eğer çıplak, hangi sanatta 
olursa olsun, akıllıca, namusluca, ustaca işlenmişse , di
lediği sanat kolunda. dilediği gibi dolaşabilir." 1 37 

Her ne kadar savaşan bir çiftten, sevişen bir çifti sa
natçımız daha medenice buluyorsa da iffet anlayışını yok 
eden bir şey, sanat ağacını için için kemiren bir kurt gi
bidir. Sanat alanında taraftar bulan cinsellik ve çıplaklık, 
her şeyden evvel. sanat ve estetik kaygı taşımalıdır, ay
nca eğitim ve kültür süzgecinden de geçirilmelidir. 

5- Dln - Hayat - Tabiat 
a) Din ve Allah 
"Fizik kitaplarının buz gibi şemaları arasında yıllarca 

dolandım , durdum. Göz vardı, onlarda, kulak vardı , ama 
ben nerede idim? Kendimi bir türlü bu şemaların mü
nasip bir tarafına yerleştiremiyordum. Daha sonraları, 

133 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 340-343 
1 34 B. R. EYUBOÔLU, Resme ea,larkeo, s. 5 1 2  
135 a.e. , s. 5 12 
1 36 a.e .. s. 514 
137 a.e  . .  s. 514 
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bu şemalarda kendimi değil 'Yaradan'ı aradığımı duy
dum."138 diyen Eyuboğlu'nda birbirine zıt eğilimler gö
rülse de, sonunda çevresindeki değişiklikler her zaman 
" tekdüzeliği" bozmadığı için dine, dolayısıyla Allah'a karşı 
kendini daha yakın bulur. 

Şiir kitabının ismi dahi ''Yaradan" kelimesi ile başlayan 
Bedri Rahmi, Allah'a karşı "hayranlığını" açıkça belirtir: 

"Işık gibi südün 
insan gibi dölün 
/sd gibi kulun 
Kur' dn gibi dilin var 
Ben senin hayrwıınam. 

Bahçelerin uar nur içinde 
Horoz sesi değmemiş göklerin var 
Benim içimde; kat kat 
Cennetinden bahar taşır 
iki gözüm iki sepet 
Ben senin hayrwıınam."139 

O ,  birçok tezatlar arasında Allah'ın bağışlayıcı gü
cüne samimi bir şekilde inanır ve sonuçta yalnızca kü
çük hazlar getiren günahlarından kurtulacağını belirtir: 

"Günahlanm! 
Ben ıstırap çekmenin şehvetine varamadım 
Kamım ağnyor bilseniz ne kadar mes'udum diye 
Bar bar bağıramadım 
Sıkı tutunun günahlanm 
Allah izin verirse bir gün 

1 38 a.e . .  s. 278 
139 B. R. EYUBOGLU , Dol Karabakır Dol, s. 20 
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Büyük meydanlann birinde 
Topunuzu azad edeceğim." 140 

Bedri Rahmi, Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayarak, 
insanın Allah'a karşı niçin kulluk vazifesini yapamadığını 
insan-bitki ilişkilerinden hareketle belirtmeğe çalışır: 

"Yaradan bize neler venniş, neler, nelerle donatmış 
bizi. Bir şu bücür maydonoz tohumuna bak bir de şu 
kelleye kulağa, şu akla fikre, şu ele ayağa. Allah'ın nasıl 
sivrisinek gözü boyundaki tohumu, hiç şaşm?-dan öde
vini yapıyor da bu kadar takım taklavatla koskoca insan 
ne yapacağını şaşınyor." 141 

b) Ölüm 
_Eyuboğlu, ölüm korkusunu gereğinden fazla duy

n:ıuştur. Onun, 'Talaslı" Şiirinde geçen; 
"Korkuların en yezidi, Talaslım, en murdarı ölümden 

gelenmiş" l42 mısraı, ölümden ne derece korktuğunu gös
terir. 

Ölüm korkusu yalnız insanda mı var? Eyuboğlu, 
ölüm kapıya geldiği zaman bir dirhem canı olan karınca 
da, bin okka canı olan fil de bir telaş ve korku içinde ola
caktır, der. 143 Ölüm gerçeği karşısında, korkunun bir çı
kar yol olmadığını anlayan şairimiz, ölümle bir çeşit ar
kadaşlık kurmaya çalışır: 

"Dün sabah işe giderken 
ölümü gördüm 

ölümü 
Ansızın kesti yolumu 
Usulca tuttu kolumu 

korkma 
dedL " l44 

140 a.e . . s. 58 
141  B. R. EYUBOÔLU, Delifltek, s. 1 37 
142 B. R. EYUBOÔLU, Dol Karabakır Dol, s. 106 
143 B. R. EYUBOÔLU, Dol Karabakır Dol, s. 285 
144 a.e . . s. 294 
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Ölüm gerçeğini, "Hepimizi boynunda ölüm kün
�esi" 145 mısraında ister istemez kabullenen sanatçımız, 
ölüm konusunda, oğlu Mehmet'e nasihatta bulunur: 

"Ve bir gün aklın 
Kocaman bir çiçek gibi açılır açılmaz 
Sana ölümden korkmayı öğreteceğim 
Canım hiç bir pazarda satmamayı 
Onµ incitmeden 
KLrıp dökmeden 
Bir ·zerresini ziyan etmeden yepyeni 
Götürüp Allahına teslim etmeyi öğreteceğim " l 46 

İnsan, ölüm korkusunu ancak Allah'a imanı olduğu 
müddetçe yener. Çünkü ölüm denen gerçeğe, günümüze 
kadar Allah'a karşı imanın getirdiği teselli ve izahı, hiçbir 
kurum ve düşünce sistemi getirememiştir. Kişideki iman 
zayıflığı . onu öyle bir çıkmaza sürükler ki sonunda çık
mazdan da, ölüm korkusundan da kendi hayatına son 
vererek kurtulmak ister. �!���Jll. 1;.Qp}:"ak a)µ11d.�- bedenen 
çürüm�yi_ �apulle11�p:ıeyip, qen�z_<;:_ .�aj�klar(! _yem olmayı 
tercih eden Bedri Rab.ı:ıUli_7, bir şürinde: 

" Ve kendi elceğizimle bir karanJU gibi koparıp 
canımı 

Pencerenin demirine bağlardım. " 1 48 

demel_<:l�!·-ı:n..an�v� _dµrıyasında ayd!nlığa kavuşmayan nok
taların bulunduğunu gösterir. Burada görülen ölüm·kor� 
kusunun ve intihar fikrinin temelinde. onun dine karşı 
bakışındaki tezatlar yatmaktadır. 

· - -

145 a.e . . s. 97 
146 a.e .. s. 45 
147 a.e . . s. 242 
148 a.e.,  s. 22 
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c) Hayatı Değerlendiriş 
"Her şey hayat için. Yaşama gücümüzü artıran her ye

rin başımızın üzerinde yeri var." 149 diyen sanatçımız, in
sanın sınırlı ömrünü çok iyi bir şekilde değerlendirmesini 
ister. Ona göre, oyalanmalarla kaybedilen ömrü geri ge
tirmek çok zordur. Çünkü, hayat taksisinin taksimetresi 
bir defa kurulmuş; devamlı yazıyor: 

"Hayat taksisi yalnız bizim coşkun anlarımızda değil, 
her an. her saniye durup dinlenmeden yazıp duruyor . . .  
Taksi yazıyor, sen istediğin kadar ıvır zıvır işlerle uğraş, 
dalga geç, uyu, şahane şekilde bunal, can sıkıntısından 
geber; taksi yazıyor. Hayat taksisi kapıda, ama sen için
de yokmuşun kimin umrunda, taksimetre bu, bir defa 
kurulmuş durmadan yazıyor. " 1 50 

Eyuboğlu, "El üstünde kimin eli?" sorusuna, "Haya
tın eli . " 151 cevabını verirken, insanın hayat konusunda 
uzatma veya kısaltma gibi bir imkanının da bulunmadı
ğını vurgular. İşte bunun için Bedri Rahmi, bu gökkubbe 
altında, belli kayıtlar içinde sıkışarak değil, istediği gibi 
yaşamayı arzular. "Toprak gibi çatlayan dudaklarımı/ Ar
zu çeşmelerinde ıslatayım." 1 52 diyen Eyuboğlu'nun ya
şama tarzında, hep kendi arzulan ağır basar. �yn� o, 
bir başka şiirinde, dünya nimetlerinden keyfince ya
rarlanmak istediğini de belirtir: 

Ayı ininden 
Yılan deliğinden 
Arzular salkım saçak yerli yerinden 
Sökülüp yaşanmalldır. 
Kannca kaderince 
Bu can meşrebince harcanmalıdır. " 153 

1 49 B. R. EYUBOGLU, Yukule-le'ye Mektuplar, s. 1 12 
150 B. R. EYUBOGLU, DellR,ek, s. 75 
1 5 1  B. R. EYUBOGLU, Yukule-le'ye Mektuplar, s. 1 12 
1 52 B. R. Eyuboğlu, Dol Karabakır Dol. s. 52 
1 53 a.e . . s. 82 
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Hayatın gerçekleri , böyle bir yaşamaya müsaade et
mezse, o zaman sanatçımız, mücadeleyi tavsiye eder. Bu 
mücadele sonunda yıpranmak ise, hiç önemli değildir. 
Çünkü o. bu dünyada hiç ezilmemenin bir marifet ol
duğuna inandığı gibi, "biçimine getirip ezerlerse güzel 
kokmasını bilmenin" gerekliliğine de inanır. 154 

d) Tabiata Bakış 
"Manzara sadece bir ruh hali değil, bütün bir in

sandır. 155 diyen Eyuboğlu, tabiatta, gerçek bir düzenin 
olduğunu belirtir: 

'Tomurcuklu bir erik dalına, herhangi bir ota, yahut 
size görünen başka bir çiçeğe , bir ağaca bakınız. Orada 
rastgele serpilmiş görünen ayrıcalıkların gizli fakat ger
çek bir düzene bağlı olduğunu göreceksiniz. "  1 56 

Sanatçımız, tabiattaki düzeni anlamadan tabiatı 
hakkıyla sevmenin mümkün olamayacağına inanır: 

"Ey tabiat anaya, sadece karınlarını doyurduğu için 
bağlananlar, tabiatın ne kadar uçsuz bucaksız ve ne ka
dar müthiş bir düzenle yuğurulmuş olduğunu bil
seydiniz, onu daha çok sevecektiniz. " 1 57 

Bahar karşısında, yaşayamadığı çocukluğunun bü
tün sevincini bulan Eyuboğlu,  bahan, düşünerek sev
menin yeterli olamayacağına inanır. Ona göre , baharı, 
düşünmeden sevmek gerekir: 

Düşünmeden sevmek en iyisi 
Bu gelene bahar derler açın! 
Açın kapıları mavi kuşlara 
Uzatın ellerinizi yüreklerinizi 
Uzatın yüzünüzü gözünüzü 

1 54 a.e . . s. 272 
1 55 B. R. EYUBOGLU, Resme Bqlarken , s. 55 
1 56 a.e . .  s. 372 
1 57 a.e .. s. 372 
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Uzatın horoz şekerleri gibi 
Uzahn canlannızı uzahn 
Bırakın bırakın kuşlar kon.sun 
Tepeden tırnağa cıvıltı. 
Tepeten tırnağa tomurcuk 
Tepeden tırnağa tohum 
Uyy üreme sevincine kurban olduğum" 1 58 

Şair ve ressam olan sanatçımız, tabiatı old11ğu gibi 
eseiine . .  aktarmaz. · Her iaman ·gozeı -olaff tabiata o, sa
natçının da birşeyler katmasını ister. Bütün güzel sa
natların, tabiatı incelemekle ortaya çıktığına inananlar 
Eyuboğlu'nal59 göre, tabiat sanatçıya modellik yapacak, 
sanatçı da onu adım adım izleyecektir. 160 Sanatçı ,  ta-
}?iatı,u _ _ _ kendi dünyasınd�k.J-.. a)sisJ�fini verir'Keii�oli -r()-
toğrafçı gibi cfeğil"bfr. ressam gibi davranmalıdır. 

C - His Dünyası 
1 - Yaşama Sevinci 
�yllboğlu'nun şiirlerinin tanıamma . yakınında, bir 

yaşama sevinci görülür. Onun için önemli olan, nasıl 
olursa olsun, yaşamaktır: 

Sen büyürken Mehmedim koptu dananın kuyruğu 
Ve uyandı birdenbire içimde 

Arzuların en zorlusu, en kalleşi: Yaşamak. 

Sen büyürken yanıbaşında 
Yaşamak otça, böcekçe, yaprakça sadece 

yaşamak." 161  

158 B .  R .  EYUBOGLU, Dol Karabalur Dol, s .  238 
1 59 B. R. EYUBOGLU, Resme Bqlarken, s. 372 
1 60 a.e. ,  s. 372 
161  B. R. EYUBOGLU, Dol KarabaJur Dol, s. 76 
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mısraılanndan anlaşıldığı gibi, sanatçımıza yaşama ar
zusu veren sebeplerden birisi de, oğlu Mehmet'tir. Bu şi-

' iri yazdığı zaman Eyuboğlu, askerlik vazifesini yap
maktaydı ve oğlu Mehmet de bebekti. Bundan dolayı, bu 
yaşama arzusunun içinde, "gurbet duygusu"nu da bul
mamız mümkündür. Daha sonralan yazdığı "Erimek" 
isimli şiirde, o, tükene tükene en son zerresine kadar ya
şamak ister. 162 

Eyuboğlu, acısıyla tatlısıyla bu dünyanın her şeyinde 
bir yaşama sevinci bulmasını bilmiştir. O, yerine göre 
maddi ve manevi her ne ile karşılaşsa onu, "ıslak bir gül 
gibi" koklamaya çalışır. 163 "Bu can meşrebince har
canmalıdır. " diyen sanatçımız 'Yaşadım" isimli şiirinde 
birçok şahit bile gösterir yaşadığına dair: 

" Yaşadım! 
Erik ajaçlan şahidimdir. 
Yıldızlar şahidimdir. 

Yaşadım! 
Avuçlanmın gücü yettiği kadar 
Dajlan, kadınlan, meyveleri 

Yaşadım! 
incir dallanna yürüyen süt 
Yonca tarlasından gelen nefes 
Horozun ibiğinden damlayan kan 
Yollar ve sevgili türküler şahidimdir. " 164 

2 - Memleket Sevgisi 
Sanatçımız, memleketine binbir yerinden bağlı ol

duğunu belirtirken, her şeyiyle kendisinin "yerli" (milli) 
bir özellik gösterdiğini de vurgular: 

> 
162 a.e: . s. 9 1  
163 B. R. EYUBOGLU. Yukule-le'ye Mektuplar, s .  63 
164 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol. s.  57 
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"Kirazm derisinin altında kiraz 
Nan.n içinde nar 
Benim yüreğimde boylu boyunca 
Memleketim var. 
Canıma ciğerime dek işlemiş 
Canıma ciğerime 
Sapma kadar 
Elma dalından uzağa düşmez 
Ne yana güsem nafile 
Memleketin hali gözümden gitmez 
Binbir yerimden bağlanmışım 
Bundan ötesine aklım ennez. 
Yerliyim yerli olmasına 
ilmik ilmik damar damar 
Yerliyim" l 65 

Bedri Rahmi, vatanına karşı dost olanlara dosttur; 
düşmanlara ise gerekli hassasiyeti hemen göstertr: 

(,"Taşıma toprağıma toz konduranın 
) 

( Almm karışlan.m. " 166 

Bir isim benzerliğinden dolayı bazı dostlarının ken
disine biraz mesafeli durmaya çalışmalarına Eyuboğlu 
çok üzülür ve şöyle der: 

"Yağmurdan nem kapan vatandaş! Ey canına yandı
ğımın dünyası, eğer bütün kabahatimiz şu memleketi ana 
baba gibi sevmekse, vursunlar damgayı da görelim." 167 

3 - Aşk 
"Ne güzel erimek aşk içinde" l 6B diyen Eyuboğlu, ade

ta duyduğu aşk içinde ertmek ister. Aynca o, sevgilisine 
seslenirken çok sıcak ifadeler kullanır: 

165 a.e . . s. 139 
166 a.e . . s. 139 
167 B. R. EYUBOGLU, Kardet Mektuplan. s. 279 
168 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 130 
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' 'Öyle düşünüyorum ki seni 

Sen kesiliyorum" 1 69 

Bedri Rahmi, "sevme" işinin öyle kolay bir iş ol
madığının farkındadır. Yerine göre can dayanır ama, yü
rek zor dayanır: 

"Sevmek 

Güzeı meslek 

Ama zor 

Can dayamr 

Dayanmasına 

Ama yürek 

Gitti gidecek." ı 70 

Sanatçımız v�t�n -· y� ekmek kadar aşkın da yü
celigine fiianii. O, bu üç kavramı vatan, ekmek ve aşk sı
r�amasiyfa

· 
verir. 171 

��ub<?ğlu, sevgiyi, qünyayı saran bal diye nitelendirir. 
Onun s�ygi \?.�.!!�� ... ·��çl-�t _I" isimli şürtnin hemen hemen 
heikelimesinde tadabiliriz. l 72 Bu şiirde geçen sevgili için o ,  
"Nar tanem, nur tanem, bir tanem" ifadesinin yanında, 

"Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan 

Yoluna bir can koyduğum 

Gökte ararken yerde bulduğum" ifadelerini de 
kullanır. Ayrıca sanatçımız, "Karadut il" şiirinde, sevgisiz 
ve aşksız yaşamanın hiçbir değer taşımadığını da belirtir: 

169 a.e .. s. 235 
170 a.e.,  s.  233 
1 7 1  B. R. EYUBOGLU , Delifişek, s_ 360 
172 B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 102 
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"Karam. karam 
Kaşı karam, gözü karam. bahtı karam 
Sensiz bana canım dünya haram olsun." 1 73 

4 - Acıma 
Eyuboğlu , insanı insan yapan erdemlerin başında 

acıma duygusunun da geldiğini belirtir. Ne yazık ki, çoğu 
insanımız, göz yaşlarıyla sadece sinema koltuklarını veya 
zifaf yastıklarını ıslatmıştır. 17 4 

"Buram buram tatıı canını 
Fitil fitil anasının ak sütünü terleyenlere 
. . . .  diri diri gömülenlere 
. . . .  sabilere, yigitlere" 

yüreğimizi sonuna kadar yararak acıyacağımız yerde; 

" . . . .  iğrendik 
Merhamete murdar dediler begendik 
Maraz hasıl olur dediler 
işimize geldL" l 75 

ifadeleriyle sorumluluktan uzaklaşıldığı vurgulanır. Ona 
göre, "bu merhamet balı dağarcığımıza, bayramdan bay
rama yalanmak için doldurulmadı. Bu kahpe muhayyile 
perdesi kafamıza, yalnız kendi suretimizi oynatmak için 
kurulmadı." 1 76 

"Kimler doyuracak bunca fakiri" l 77 sorusu, sanatçı
mıza bir sorumluluk yükler ve bu sorumluluk, insanı
mızın perişan durumunu düşündürmeye yöneltir: 

1 73 a.e. , s. 1 10 
174 a.e., s. 67 
175 a.e., s. 67 
176 a.e. , s. 67 
1 77 a.e.,  s.  282 
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"Bu yürek yetim yürek yoksuı yürek 
Bir yanı güı bir yanı tezek 
Bizim insanlanmız oğul ne zaman gülecek 
Ağlamak ayLp değir kana kana 
Ama gülmeyi unutrru.ı.şlar yüzlerine baksana 
O ccimm sevinç pırLltLsı düşmüş gözlerinden 
Param parça tuz buz 
Bizim insanlanmLZ böylesine karagüımezse 
Birimizden biri suçluyuz 
Peki neyleyip nidelim 
Ahp başLmLZı Urrwn misali avuçlanmLZLn içine 
Kara kara düşünelim" ı 78 

�bgğlı.ı,, .her . zaman- zayıftan, fakiı:den , ezilenden 
y��<!ıı:. O, insana acıdığı kadar hayvana da acır. Hay
vanı, "hayvanca" kullanan kişilere son derece kızdığı gibi 
hayvana yapılan haksızlığın hesabının da sorulmasını is
ter. 179 

5 - Çocukluk Hasreti ve İhtiyarlık Korkusu 
Bedri Rahmi'de "çocukluğa özlem''. ağır basµıaktadır. 

O, dünyayı değerlendirirken, "dünyanın zaruretler alemi 
olduğunu anlamak istemiyor. " 1 80 Bunun için sanatçımız, 
ekmek elden su gölden gelirdi dediği çocukluk dônemini 
arzular. 181 

Çocukların dünyasında hayatın saflığını, neşesini, 
kısacası her türlü lezzetini bulmak mümkündür. Sa
natçımızın "Hele bir kerecik daha yalınayak yere değsin 
içimdeki çocuk" l82 demesi, gerçekten çok anlamlıdır. 
O, çocukluk günlerine yine çocuk mantığı ile ulaşmak 
ister: 

1 78 a.e., s. 259-260 
1 79 a.e. ,  s. 1 7 1  
1 80 Mehmet KAPLAN, Edebiyatımızın İçinden, s .  2 1 1  
1 8 1  B. R. EYUBOGLU, Dol Karabakır Dol, s. 84 
1 82 a.e. ,  s. 53 
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"Size yıldızlanmın bütün masallannı söylerim 
Beni de götürün. 

Denize beyaz bir güı düştü 
O gül niçin denize düştü size söylerim. 
O gülü alıp size veririm. 

Beni de götürün." l 83 

diye Eyuboğlu'nun denizcilere seslenmesi, çocuk dünya
sının saflığını belirttiği gibi bizde de güzel intibalar bı
rakır. 

Geçmişin geri gelmeyeceğini ister istemez kabullenen 
sanatçımız, Allah'a yalvararak çocukluğunu bir sır gibi 
saklamak ister. Çünkü ona göre, çocukluk, Allah'ın sım 
gibi insanı bilinmezliklere götürür. 184 

Eyuboğlu, "Yıl yetmiş yaş altmış" dediği dönemde: 
kendi yağıyla kavrulup, kendi kanadıyla uçtuğu ço
cukluğunu daha şiddetli bir şekilde özlemektedir. Artık 
kendi yalnızlığını kendisi ne ekiyor, ne de biçebiliyor. 185 
Bundan dolayı o, ihtiyarlığın verdiği aczi bir türlü _ka-
bullenemez: 

· ·  · 

"Eskiden yeterdim kendime 
Artardım bile 

Şimdi ne yapsam nafile 
Olmuyor 

Olmuyor oğlu olmuyor 
işin kötüsü bir günde 
Beş defa akşam oluyor. " 186 

1970 yılında Hıfzı Topuz'a yazdığı bir mektupta sa
natçımız, ihtiyarlıktan dolayı çok perişan olduğunu be
lirtir: 

183 a.e. , s. 52 
184 a.e . . s.  47 
1 85 a.e. , s. 269 
186 a.e. , s.  269 
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' içimde bir ses: 

Hadi dajru Paris'e diyor. 

Başka bir ses: 

Çok ihtiyarsın 

diyor. 

Yani, sözün kısası 
Peri.ş anun! . .  " 1 87 

Eyuboğlu , "Evlat kemik/Torun ilik" diye nitelendir
diği torununun sevgisiyle bütün çocuklara karşı derin 
bir bağlılık duyduğu gibi, kendi çocukluğunu da yeniden 
yaşamak ister. 188 

1 87 Hıfzı TOPUZ, "Bedri Rahml'den Mektuplar", Hürriyet Gösteri. S. 
95, Ekim 1988 , s. 34 

188 B. R. EYUBOCLU, Dol Karabakır Dol, s. 352 

55 



111 - ESERLERİ 

1 - Nazmi Ziya (*) 
Nazmi Ziya (188 1-1937), sanatçımızın bir inceleme 

eseridir. Yayın çalışmalarında bulunan Burhan Toprak, 
Akademide müdürlük ve öğretmenlik yapan Nazmi Ziya 
için bir kitap hazırlatmak ister. Bu vazifeyi Bedri Rah
mi'ye verir. 

Nazmi Ziya, Paris'te ( 1908) edindiği Batı tekniği ile 
Claude Monet, Cezanne, Signac gibi ressamların geliştir
diği izlenimcilik (impressionisme) akımının yurdumuzda 
başarılı bir temsilcisidir. 

Eyuboğlu,  Akademide öğretmeni olan Nazmi Ziya'nın 
Hoca Ali Rıza'dan aldığı, kimsenin etkisinde kalmama 
öğüdünü hayatı boyunca dinlemiş olmasını, bir bakıma 
eleştirir: 

"Nazmi Ziya'da tenkit edilecek en mühim nokta onun 
sanat hayatı boyunca tesir altında kalmaktan korkma
sıdır . . .  

"Nazmi Ziyaya, tabiattan başka hoca yoktur, öğü
dünü verenler, onun kafasındaki hoca mefhumunu sil
mekle kalmamışlar, Avrupa'nın gezdiği büyük müzele
rindeki birçok şaheserler karşısında lc1kayt kalmasına se
bebiyet vermişler . . .  

"Nazmı Ziya sevdiği birçok resimlere bakarken sanki 
yavuklusuna ihanet eden bir delikanlının nedametini du
yuyordu. " !  

Zahir Güvemli'ye göre, Bedri Rahmi, "Nazmi Ziya" 
isimli incelemesinde, yetişme şartlan gözönünde tu
tulursa, çağına göre çok olgun, mesleğinin meselelerini 
derinlemesine kavramış, bilgili bir sanatçı-yazar olarak 
görünür. Ayrıca Eyuboğlu, o günlere göre yeni sayılması 
gereken görüşler de getirir.2 

(*) B. R. EYUBOGLU, Nazmi Ziya. Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, 
lstanbul 1937 

1 B. R. EYUBOCLU, Nazmi Ziya. s. 32-33 
2 Zahir GÜVEMLİ, "Bedri Rahmi'nin Resimleri" ,  Kültür ve Sanat, S 

4, Haziran 1976, s. 95 
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Bedri Rahmi'nin yeni görüşleri Nazmi Ziya'run güneşi 
ile Van Gogh'un güneşini karşılaştırmasında yoğunluk ka
zanır. Sanatçımıza göre Nazmi Ziya'da güneş, "nesnelerin 
üzerinde sıcak bir buğu gibi yayılırken, Van Gogh'un re
simlerinde renkleri daha da belirginleşiyordu ."3 

Eyuboglu bu incelemesinde, "Nazmi Ziya, eserinde 
tezyini kıymetlere verdiği ehemmiyet hacımdan ziyade 
renk endişesi ile de farklı bir ressamdır. "4 diye hocası 
hakkında görüşünü belirtir. 

Sanatçımız, Nazmi Ziya incelemesi ile kendisinin re
simle ilgili görüşlerini de ortaya koyar. "Masmavi bir gök 
parçası başlıbaşına dünyadaki en güzel şeylerden bi
risidir. Fakat bu masmavi gök parçası bütün fev
kaladeligine rağmen yalnız başına hiçbir zaman bir re
simde yer almayacaktır."5 gibi görüşlerini daha değişik 
ifadeler içerisinde, sanatçımızın "Resme Başlarken" isimli 
eserinde görebiliriz. 

2- Dol Karabakır Dol(*) 
Birinci baskısı 1974'te yapılan "Dol Karabakır Dol" 

isimli şiir kitabı, Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun daha önce 
yayımlanan bütün şiir kitaplarını içine alan bir eserdir. 
Dol Karabakır Dol'da mevcut olan ve daha önce ya
yımlanan şiir kitapları şunlardır: 

Yaradana Mektuplar ( 194 1) ,  Karadut ( 1948) . Tuz 
( 1952) . Üçü Birden ( 1953) , Dördü Birden ( 1 956). Mer
haba Yeşil ( 1956) . Bigüzel ( 1 959) . Karadut 69 ( 1 969) , 

Ayrıca Dol Karabakır Dol'un 1 985'te yapılan ikinci 
baskısında, Eyuboğlu'nun yayımlanmamış kırk yedi adet 
şiirinin de ilave edildiğini görüyoruz. Bu son baskıya, sa
natçımızın seçilmiş şiirlerinin Fransızca, İngilizce ve Al
manca'ya çevrilmiş şekilleri de eklenmiştir . 

.''llk şiirlerinde daha çok bir ressam gözüyle şiire yak
laşan, doğayı ve insanları bu gözle gören Eyuboğlu, daha 

3 B. R. EYUBOGLU, Nazmi Ziya, s. 1 3 
4 a.e. , s. 23 
5 a.e., s. 1 8  
(•) B .  R. EYUBOÔLU, Dol Karabakır Dol (2. Basım), Bilgi Yayınevi, İs

tanbul 1985, 390 s. 
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sonralan her şeyi kendi ölçüleri içinde değerlendirmeye 
yönelmiştir. "6 

Bedri Rahmi, ilk şiir kitabı olan Yaradana Mek
tuplar'da yaşamış olmaktan duyduğu hazzı ve sevinci şi
irleştirmiştir. Burada şairimiz, kendisine tabiatı ve in
sanları bir odak noktası olarak alır ve şiirlerindeki bütün 
gelişmeler, "Allah, tabiat ve insan" etrafında oluşur. O.  
gördüklerini açık bir şekilde şiirleştirdiği için şiirlerinde 
yer yer nesir kokan ifadeleri bulmamız mümkündür. 

Dol Karabakır Dol'daki şiirlerin büyük bir kısmı, 
"Anadolu'da yaşayan insanın şiirini vermektedir. Bütün 
sıkıntılara, ezikliklere, açlıklara karşın bir sanat ya
ratıcısı olarak karşımıza çıkan insanların şiiridir bu. Çe
şitli halk deyimleri ve atasözlert ile beslenen bir şiirdir ve 
bu dil özellikleri bir yandan da bu insanların dünyasına 
alıp götürmektir bizi. "7 

Bedri Rahmi'nin şiirlertnde tekerlemelerin ve dar
bımesellerin yanısıra, muhayyilemize güzel intibalar veren 
ifadeler de oldukça fazladır. Bu ifadelerde, insanı saran 
duygulan bulabildiğimiz gibi, imaj da harikul�dedir. :8 

"Anten misali gerilse bütün damarlanm" (s. 127) .  

"Ölüm kapıya gelende 
Yağma olmuş bulsun canı'' (s . 146) . 

"Mal canın yongasıymı.ş 
Can kimin yongası?'(s. 1 46) , 

"Islak bir sıcağı sırtımıza 
K4flü bir muşamba gibi geçiriyoruz" (s. 303) . 

"Denizi bir düğün mendili gibi bize verdiler'' (s. 308) , 

"Bağnnda gün görmemiş bir sürü bahar' (s. 32) , 
"Penceremin önünde deliklerinden ışık boşanan 
Kocaman bir gemi durdu. 
Yarab! Benim de içimde bu kadar ışık yansa" (s. 52) . 

6 Muzaffer UYGUNER, "Dol Karabakır Dol'', Türk Dil, S. 280, Ocak 
1 975, s. 73 

7 a.e. , s. 73 
8 Mehmet KAPLAN, Edebiyatımızın İçinden, s. 212  
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Eyuboğlu'nun "Üslubu nasıl muhtelif üslü.plann bir 
mozayığı ise, görüşleri de öyle." diyen Mehmet Kaplan, 
sanatçımızın şiirlerine hakim olan dünya görüşü olarak, 
Andre Gide'nin "Dünya Nimetleri" isimli kitabında ortaya 
koyduğu, "dünyayı olduğu gibi yaşama" felsefesini be
lirtır.9 Bu anlayışın, her şeye küskün şark ruhunun, 
dünyaya karşı uyanmasında etkili olacağını ifade eden 
edebiyat eleştirmenimiz, "Bedri Rahmi onu benimsedi
ğine iyi etmiş ve genişletebilmiş" diye de, sanatçımızın şi
irlerindeki "dünyaya bakış"ı değerlendirir. 

Toplam sekiz bölümden oluşan Dol Karabakır Dol 
muhteva, biçim anlayışı ve kullanılan kelimeler ba
kımından "Anadolu insanının içine ve sanatına dönük. 
gelenek ve inançlarına, bir sözcükle felsefesine dönük şi
irlerin yer aldığı" 10 ayrıca şairin tabiat, insan, ölüm gibi 
konular karşısındaki düşünce ve hislerini de yansıtan bir 
kitaptır. 

3- Dellflşek(•J 
Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun çeşitli dergi ve ga

zetelerde çıkan yazılarının bir kısmı, "Sanat Yazılan" diye 
"Delifişek" ismi altında kitap haline getirilmiştir. İlk bas
kısı 1975'te yapılan Delifişek, dört bölümden oluşur. Bu 
bölümler: 

1 - Dil ve Edebiyat Üzerine, 
2- Resim-Nakış ve Sanatçılar Üzerine. 

3- Görüntü (Sinema ve Fotoğraf) Üzerine, 
4- Çeşitlemeler 

başlıklarını taşır. 

Eyuboğlu'nun 1953'te çıkan "Canım Anadolu" isimli 
eserindeki sekiz yazı olduğu gibi Delifişek'e aktarılmıştır. 
Birinci baskısında toplam altmış yazının bulunduğu De
lifişek, l 987'de yapılan ikinci baskısında elli üç yazıya 

9 a.e., s. 2 1 3  
10 Muzaffer Uyguner, "dol Karabakır Dol", Türk Dili, S .  280 Ocak 

1975, s. 74 
(•) B. R. EYUBOGLU. Delifitek (2. Basım) . Bilgi Yayınev1, İstanbul 

1 987, 287 s. 
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düşmüştür. Resim konusuna daha uygun olan değişik 
yedi yazı, "Resme Başlarken" isimli kitabına aktarılır. 

Delifişek'teki yazılar, "belirli bir sistematiğin, bilimsel 
diye nitelenebilecek bakış açısının değil, serbest çağ
rışımların ürünü"dür. 1 1 Sanatçımız, yazılarını herhangi bir 
gözlem veya olaya dayandırdığı için Delifişek'te , "önceden 
planlanmış, kanavası çizilmiş" bir özellik bulamayız. 

Bedri Rahmi, Delifişek'le sanat meselelerine ana hat
larıyla eğilirken, kendi sanat anlayışını da ortaya koyar. O, 
sanatı bir ağaca benzetir ve ağacın dallarının ve yap
raklarının da aydın kafalardan örülmesini ister. Üstelik bu 
ağaç, köklerini de derinlemesine halkın içerisine sa
lacaktır. Sanatçımız, böyle bir ağacın hiç bir zaman sır
tının yere gelmeyeceğine inanır ve "Ağacın böylesine can 
kurban. " 12 der. Eyuboğlu , diğer eserlerinde olduğu gibi bu 
eserinde de, yozlaşan ve başı boş bırakılan halk sa
natımızın bazı kollarına, aydınımızın dikkatini çeker. O,  
halkın değer verdiği n e  kadar sanat kolu varsa, onları ye
niden milli bir ruhla diriltmemiz gerektiğine inanır. 

Deliflşek'teki nesirler, yerine göre şiire baş vurularak 
daha da akıcı olmuştur. Bu yazılar, sanatçımızın "şiirleri 
kadar coşkulu , resimleri kadar renklidir. "  Ressam ve şair 
Eyuboğlu ,  uğraştığı sanatların iç meselelerini dile ge
tirdiği gibi, bu sanatların toplumla ilişkisini de nesir ha
linde Deliflşek'te kendine has bir üslupla ifade eder. 

Değişik sanat kollarıyla hayatı boyunca iç içe olan 
Eyuboğlu'nun Delifişek'teki eleştirilerinin isabetliliği, ge
leceğe dönük yargı ve çözümlerinin geçerliliği, dün ol
duğu gibi, bugün de önemini korumaktadır. 

4- Tezek (*) 
Tezek, sanatçımızın 1 953'te yayımlanan "Canım Ana

dolu" isimli eserinden alınan on beş yazı ile çeşitli dergi 
ve gazetelerde çıkan yirmi sekiz yazısından oluşan ve gezi 
türü niteliği taşıyan bir eserdir. 

1 1  Alpay KABACALI, "Bedri Rahmi'nin Sanat Yazılan", Mllllyet Sa
nat, S. 1 54, 1 4  Ekim 1 975, s. 28 

12 B. R. EYUBOGLU, Delifi,ek, s. 388 
(") B. R. EYUBOGLU, Tezek (2 . Basım), Bilgi Yayınevi , lstanbul, 1 987, 

221 s. 
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Bedri Rahmi'nin bu eseri , kendisinin Anadolu'daki 
gezi izlenimlerinden oluşur. O ,  "bu yazılarında cıvıl cıvıl 
oynaşan renklerle çıkıyor karşımıza. Anadolu'nun yollan, 
kırları, kentleri, bağlan onun yaşantısıyla ulaşıyor göz
lerimize. Şiir ve rengi bol bir anlatımla izliyoruz onun ge
tirdiklerini. Anadolu insanının işe yarayan bilgilerini, bil
giçliğini de buluyoruz bu kitapta. " 1 3  

Anadolu'nun e n  önemli yakacağı olan v e  bazı böl
gelerde "kokaryakıt" diye de ifade edilen tezeğin hikayesi, 
Eyuboğlu'nun bu eserinde alaycı bir anlatımla dile ge
tirilir. Sanatçımıza göre tezek, ne kokaryakıt, ne de bo
kalittir: " . . .  tezek pisliğin ta kendisidir. Hani şu köylü bi
zim efendimiz deriz ya, tezek de köylünün efendisidir. . .  
Bütün aydınlarımızın yüzüne sürülmüş bir karadır. " 14 

Tezek, Anadolu insanının meselelerine aydınımızın 
dikkatini çekerken, bu meselelerin çözümü de, eserde kı
saca belirtilir. Ona göre, her meselenin temelinde okul ve 
yol ihtiyacı yatmaktadır . 1 5 

Eyuboğlu, bu eseriyle kişinin vatanını karış karış ta
nımasının gerekliliğini de açık bir şekilde ifade eder. Bir in
sanın ancak en çok bildiği ve tanıdığı memleketi canı kadar 
sevebileceğine inanan sanatçımız, eğer tanımadığımız veya 
bilmediğimiz bir memleketi seviyoruz diyorsak; böyle bir 
sevmenin tam anlamıyla bir sevme olduğuna inanmaz. 
Bundan dolayı o, okullarda okutulan tarih ve coğrafya 
derslerinin hedefi, memleketi tanıtarak sevdirme olmalıdır 
görüşünü savunur. 16 

Tezek'te aydınımızı düşünmeye sevkeden ve ço
ğumuzun gözünü yaşartacak olan, Anadolu insanının bir
çok hikayesini buluruz. O, bu eserinde, Anadolu gerçeğini 
ressam, şair ve yazar gözüyle en çarpıcı şekilde vur
gulamaya çalışır. 

13 Muzaffer UYGUNER, "Tezek",  Türk Dili. S. 293. Şubat 1 976, s .  

1 1 7 
14 B .  R. EYUBOGLU, Tezek. s.  1 4  
15 a.e .. s. 1 22 
16 a.e . . s .  10 
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5 - Resme Başlarken (*) 
1940 yılında resim öğrenimi için daha önceden ha

zırladığı metinleri bir araya getirerek, "Resme Başlarken" 
ismi altında yayımlamayı düşünen Bedri Rahmi , çeşitli 
sebeplerden dolayı kitabım bir türlü bastırma imkanı bu
lamaz. Ölümünden sonra oğlu tarafından l 977'de birinci 
basımı gerçekleştirilen "Resme Başlarken" isimli kitapta, 
makale niteliğinde altmış altı tane yazı bulunmaktadır. 
Kitabın 1986'daki ikinci basımında otuz yeni konunun 
daha eklendiğini görüyoruz. 

"Resme Başlarken", Bedri Rahmi'nin resim sanatıyla 
ilgili düşünce ve "öğretileri"ni içine alan bir eserdir. O, bu 
eserle "ressamlığı bir zanaat, bir el hüneri olmanın dı
şında entellektüel bir çaba, bir düşünme, bir duyma ve 
anlatma yolu' olduğunun adeta ispatım yapmıştır. 17 Res
me Başlarken, aynca Türk resim sanatının tarihi ge
lişimini ana hatlarıyla okuyucuya aktaran bir eserdir. 
Bizde resim sanatı niçin geri kaldı, ressamlanmız niçin 
yurdun her yerine da�amadı, konu bolluğuna rağmen 
niçin konu sıkıntısı çek1lpi gibi soruların cevaplannı bu. 
eserde bulabiliriz. 

Leke, benek, desen, ışik-gölge, ritm, biçim, orantı , 
çizgi, renk ve karikatür gibi birçok kavramlann resim sa
natı açısından tanımı ve önemi de yine bu eserde be
lirtilmiştir. 

Kitabın sonuna eklenen "Yemin" isimli yazıda, uyul
ması gereken bazı kurallan görmekteyiz. Bu kurallara uy
mayan ressam, sanatçımızın atölyesini hemen terk et
melidir. Bu yazıda, yapılagelmiş resimleri öğrenci iyice in
celedikten sonra beğendiklerine kendi arama ve de
nemelerini katmalı görüşü vurgulanır. Aynca öğrenci, ese
riyle kendisi arasında bir yakınlık kuracak şekilde kendisini 
çalışmasına vermelidir. Eğer böyle bir çalışma disiplini gös
teremezse öğrenci kendiliğinden çekip gitmelidir. 18 

(*) B. R. EYUBOCLU, Resme Başlarken (2. Basım). Bilgi Yayınevi, İs
tanbul 1 986, 52 1  s. 

17 Turan EROL, a.g.e., s. 1 46 
18 B. R. EYUBOCLU, Resme Başlarken. s. 52 1 

62 



Öğrencisine, böyle bir yemin ettiren Bedri Rahmi, bir 
bakıma kendi anlayışını, resim çalışmasını belirttiği gibi 
"Resme Başlarken" isimli kitabının da özünü açık bir şe
kilde ifade eder: 

"Bakmakla görmek aynı şey değil. Her baktığımız ko
nuyu tam manasiyle görmüyoruz. Görmekten inceleme 
gücünü anlıyoruz." 1 9 diyen sanatçımız, öğrencilerine da -
ha sonra şu tavsiyelerde bulunur: 

#> "Önce büyük parçayı belirt. Sırasiyle küçüklere git. 
Büyüğün hakkını vermeden çizilen küçük parça ya
şayamaz . . .  

"Çizgine el yazın kadar senden bir şeyler sinecek. El 
yazın gibi senin olacak, sana HAS olacak . . .  

"Cesur ol ama cesaretin bir gerçeğe dayanırsa mana
sı var . . .  

"Deseninle arandaki mesafeyi dondurma, yazı ya
zanla desen çizen arasındaki fark bu. Desenini çeşitli 
mesafelerden kontrol et. Desenini tepe taklak çevir. Bu 
durumda kontrol edebiliyor musun? 

"Konunun benzerini sanat tarihinde arama."20 
"Resme Başlarken" her ne kadar resim çalışmalarına 

ışık tutmak için yazıldıysa da, Eyuboğlu'nun deneme ve 
inceleme yazmaktaki ustalığını da ortaya koyar. O, bu 
eserle, iyi bir incelemecinin sevdiği ve benimsediği her 
konuyu -meslekten yetişenler kadar olmasa da- ana hat
larıyla ortaya koyabileceğini göstermiştir. 

Bu eserde geçen yazıların çoğunun nerede ve ne za
man yayımlandıkları belirtilmiştir. Belirtilmeyen yazılar 
ise yayımlanmak üzere hazırlanıp da bir kenarda kalan 
yazılardır. Eyuboğlu, bu eserde geçen yazıların ko
nularına göre sıralamasını yapmak istemişse de ömrü 
buna yetmemiştir. Bundan dolayı eserdeki bütün yazılar 
oğlu tarafından sıraya konmuştur.2 1  

19 a.e., s .  326 
20 a.e. , s. 326-327 
2 1  a .e . ,  s. 1 4  
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6 - Kardeş Mektuplan ("') 
"Kardeş Mektupları",  dört ayrı kişinin mektuplarını 

içine alan bir eserdir. Bu kişiler anne. baba ve iki kardeş 
yani Lütfiye Hanım, Rahmi Bey, Sabahattin Rahmi 
Eyuboğlu ve Bedri Rahmi Eyuboğlu'dur. Eserde geçen 
bütün mektuplar, 1 7  Mart 1 927 ile 1 5  Aralık 196 1  yılları 
arasında yazılmıştır. 

Kardeş Mektupları'nda aile sevgisinin en tabii ve sa
mimi olanını buluruz. Buradaki aile sevgisi, damarları
mızdaki kan gibi, hayatımıza devamlılık sağlayan bir sev
gidir. 

"Anne, insan annesine başım ağrıyor dediği zaman 
başının ağrısı biraz geçer. Bazen elbiselerimin düğmeleri 
düşüyor. O zaman onları kendi ellerimle dikerken anne, 
öyle azap hissediyorum ki. . .  Bunları sana diktiremediğim 
için değil anne, senin yokluğunu hissediyorum da onun 
için. "22 Ağabeyi Sabahattin'in bu satırlarının yanında, 
Bedri Rahmi'nin de annesine karşı duygulan şöyledir: 

"Dünyanın en tatlı annesi. Aslanım anneciğim. Hep 
senin dualarınla buralara kadar kazasız belasız gel
dik."23 

Kardeş Mektupları'nda geçen şu cümleler bir babaya 
karşı duyulan en sıcak duygulan ifade eder: 

"Babacığım, Muhterem Babacığım, 
Şimdi postacı mektuplan dağıttı. Birçokları gibi beni 

de sevindirdi, ama benim kadar sevinen olduğunu hiç 
sanmıyorum. Allah, bir kalbe bu kadar sevgiyi koyabilir 
babacığım. Mektubunuz çok kısa idi, ama bir kelime de 
olsa, benim için gökler kadar büyüktür baba. Bana oğlum 
demeniz gözlerimin sevinçle yaşarmasına yeterlidir. "24 

Kardeş Mektuplan'nda anne-baba sevgisinin ya
nında, birbirine "Kardeşim , Bedir Kardeş, Can Kardeşim, 

(•) B. R. EYUBOGLU, Kardeş Mektuplan, Bilgi Yayınevi , İstanbul 
1985. 362 s. 

22 B. R. EYUBOÔLU, Kardeş Mektupları, s. 22 
23 a.e .. s. 342 
24 a.e . ,  s. 24 
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Cancağızım, Uşuğum, Karaoğlan, Reis-ül-Nakkaşin; Ağa
bey Can, Ağabey Reis, Can Ağabey" diyen kardeşlerin 
"kardeş sevgisi"ni de bulabiliriz: 

"Bedir, Sevgili Bedir, nasılsın? Kardeşlik gönderilir 
bir şey olsaydı , ondan sana yığın yığın gönderseydim."25 

"İşte sana helalinden yüz Frank. Mümkün olsaydı 
yüzlerce gönderseydim. İktisadını bundan ibaret. Güle 
güle kullan emi. "26 

lki kardeşin arasındaki sıcacık kardeş sevgisinin bo
yutları, onlar bu dünyadan gittikleri halde , hala mek
tuplarında en güzel biçimiyle yeşeriyor. Kitabın ön
sözündeki şu ifadeler, bu mektupların yayımlanmasının 
sebebini açıkladığı gibi kitabı tanımamıza da ışık tut
maktadır: 

"Ölüler kitabı değil bu kitap . . .  İnsan yüreği, güp güp 
atıyor, satır aralarında . . .  Bu mektuplan yayımlamaktaki 
amacım da bu zaten . . .  Kardeşlerin sevgi ve saygılarını bel
gelemek . . .  Yetişmelerinde birbirlerini nasıl destekledikleri
ni ortaya koymak . . .  "27 

Kardeş Mektuplan, aile fertleri arasındaki sevgiyi ve 
saygıyı en açık bir şekilde ifade eder. İnsan, ister istemez, 
herkes böyle bir sevgiyle birbirlerine bağlansa diyor. Bu
rada insanı saran aile sevgisi toplumumuzun bir harcı gi
bidir. Bu harç ile örülen duvarların yıkılması zordur. 

7 - Yukule-le'ye Mektuplar (•) 
1941 'de çıkacağı belirtilen "Yukule-le'ye Mektuplar" 

isimli kitabın yayımı l 989'da Mehmet Hamdi Eyuboğlu 
tarafından yapılmıştır. 28 

"Yukule-le kimdir? İn midir? Cin midir? Yukle-le ne 
indir, ne de cin. Herkes gibi bir adem oğludur . . .  Çinli bir 

25 a.e. , s. 50 
26 a.e.,  s. 53 
27 a.e. , s.  9 
(•) B. R. EYUBOGLU, Yukule-le'ye Mektuplar, Bilgi Yayınevi, İs

tanbul 1 989, 1 1 7 s. 
28 B. R. EYUBOGLU. Resme Başlarken, s. 12  
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delikanlıdır. Ressamdır. Güzel Sanatlar Akademisi me
zunudur. Fransa'ya ressamlığım ilerletmek üzere gel
miştir. Fransızca konuşabilmektedir. Bedri Rahmi'yi, bir 
resmini hediye edip, arkasına Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun 
çincesini yazacak kadar sevmiştir. "29 diye Mehmet Ham
di Eyuboğlu, Yukule-le hakkında bilgi verir. 

Eyuboğlu, Yukule-le ile yazışmak bahanesiyle sanat 
üzerine düşündüklerini aktarır. Eserde geçen "Ressam 
lle Demirci" isimli yazı , şöyle bir takdimle başlar: 

"Bedri Rahmi, kendi çağının birçok artistleri gibi res
mi yavan bir el işçiliği olarak anlayanlardan değildir, kül
türsüz ressamın boyacı bile olamayacağını bilir, onun 
için her fırsatla edebiyatın tadını tatmıştır. Buraya bas
tığımız güzel yazısı fırça ile kalem kullanmasını da bil
diğini bize gösteriyor. "30 

Yazıda, resim sanatını basit gören demirci ile çırağı 
anlatılır. Demirci, "bu ecüç bücüç şeyleri satmanın yo
lunu nasıl buluyorlar" diye, Eyuboğlu için iğneli konuş
malar yapar. Demirci çırağı da, ustasının konuşmasını 
sanatçımıza aktarınca, Eyuboğlu bir sanatçıya yakışacak 
şekilde çırağa şu cevabı verir: 

"Ustana selam söyle dostum. Ben fena adam değilim, 
ben ona hangi vesileyle olursa olsun, görmeden geçtiği 
şeyleri göstererek, sevmeden kaybettiği güzellikleri top
layıp ayağına getlreceğim. "3 1 

Toplam yirmi beş yazının bulunduğu "Yukule-le'ye 
Mektuplar" isimli eserde işlenen konulan: Resim, tabiat, 
aşk, ilham, güzel sanatlar ve çeşitli yönleriyle insan baş
lıkları altında toplayabiliriz. 

29 B. R. EYUBOÔLU, Yukule-le'ye Mektuplar, s. 7-8 
30 a.e . . s. 16 
3 1 a.e . . s. 1 9  
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iV - ESERLERİNDEN ÖRNEKLER 

A - Şiirlerinden Örnekler 

BEN SENİN HAYRANINAM 

Işık gibi südün 
İnsan gibi dölün 
İsa gibi kulu

_
n 

Kur'an gibi dilin var. 
Ben senin hayranınaml 

Bahçelerin var nur içinde 
Horoz sesi değmemiş göklerin var 
Beniıh içimde; kat kat 
Cennetinden bahar taşır 
İki gözüm iki sepet. 
Ben senin hayranınaml 

Bu can �ati 
Beni cennet kapısında gözet 
Senden bana kalan dünya 
Benden sana kalan ahret. 
Ben senin hayranınaml 

(Yaradana Mektuplar, s. 20) 

İSTİDA 

Yarabl İnsan oğullarından çektiğim yeter 
Gökyüzünden benim hisseme düşeni ver 
Altına dilediğim gibi ömrümü sereyim 
Mendil kadar olsun tarlamı ayır 
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Beni doyuracak ağacı göster. 
Rabbiml . .  İnsan oğullarından çektiğim yeter. 
Yalnız senin ellerin gezinsin ömrümde 
Beni yalnız sen mahkum eyle sen azat 
Ve yalnız sen canımı iste benden ki 
Nerede saklayacağımı şaşırmadan vereyim. 

(Yaradana Mektuplar, s .  23) 

ELHAMDfiLİLLAıl 

Meyveler birbirini ısırmadan büyüdüler 
Büyük balıklar küçük balıkları yedi 
Biz de büyük balıklan yedik Elhamdülillah 
Su hissesini aldı güneşten 
Yaprak rengini 
Toprak kendi lezzetile sarhoş Elhamdülillah. 

Pımalların mahcup saltanatını 
Kaplumbağaların avret mahallerini 
Dağların en mahrem yerlerini gördüm. 
Ormanın en karanlık yerinde 
Günahların en katmerlisi 
Ve gözümün nurundan bir salkım 
Ilık denizlerde beyaz gemiler ıslattım. 
Avuçlarımın içersinde mahpus biçimi hazzın 
Ve nur 
Bir kırlangıç sürüsü gibi göçüp gider 
Gözlerimizden Elhamdülillah 
Elhamdülillah, Elhamdüllillah 
Göklerin bittiği yerde başladı Allah 
Ve biz aklı naçar azat eyledik Elhamdülillah. 

(Yaradana Mektuplar, s. 27) 



CAN ERİGİ 

Bir kelime buldum çın çın öter; 
Adı candır. 

Bir erik kopardım can dalından; 
İçi can dolu , 
Adı can, yaprağı can, lezzeti candır. 
Bir gölge düştü önüme dedi ki: 

Bir yüküm var benden ağır 
Bir yüküm var beni taşır 

Adı candır. 
Toprak dedi ki: 
Can Allahın yongasıdır 
Fakat ben bir deri bir kemik kaldım. 
Bir de misafirim var adı candır. 

Işık dedi ki: 
Renklerden, kokulardan , 
Seslerden önce koşup geldim 
lnsan oğluna nur topu gibi 
Bir müjde getirdim, 

Adı candır. 
(Yaradana Mektuplar, s. 29) 

SANA ACIMAYI ÖÖRETECEÖİM 

Sana acımayı öğreteceğim 
Ve sonra en güzel tahammür eden günahımızı 
Sana tembelliği öğreteceğim. 
Sana uzak memleketlerden bahsedenlerin 
Dili tutulsun 
Sana bir incir yaprağına bakmasını öğreteceğim 

Kendi avuçlarının içine seyahati 
Ve gökyüzünün her yerde mavi olduğunu 

öğreteceğim. 
(Yaradana Mektuplar, s. 41)  
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VE BİR GÖN AKLIN 

Ve bir gün aklın 
Kocaman bir çiçek gibi açılır açılmaz 
Sana ölümden korkmayı öğreteceğim 
Canını hiçbir pazarda satmamayı 
Onu incitmeden 
Kırıp dökmeden 
Bir zerresini ziyan etmeden yepyeni 
Götürüp Allahına teslim etmeyi öğreteceğim 

(Yaradana Mektuplar, s. 45) 

OÖLUM MEHMEDE 
BÜYÜK ŞEHİRLERİ TAKDİM EDERİM 

Sana büyük şehirlerden bahsedeceğim; 
En büyük camiler orda kurulur 
En küçük mezarlar orda kazılır 
En kara yazılar orda dizilir 
Yüksek minarelerde sela verilir 
Civar hanelerde zina edilir. 
Büyük şehirlerde yalan söylenir tosunum. 
Halbuki küçük köylerin 
Mezarlığı bile yoktur. 

Büyük şehirlere bağlanma Mehmedim 
Öyle bir şehre yerleş ki 
Küçük fakat bizim olsun 
Sokaklarında tanımadığın yüz 
Ensesine şamar atamayacağın kimse dolaşmasın 
Her ağacına elin 
Her karış toprağına terin değsin 
Ve kutyu evlerden birinde 
Senden habersiz ölenler olmasın 

(Yaradana Mektuplar, s. 44) 



DAÖLAR ve EVLER 

Karşıki dağlan böldüm orta yerinden 
Zıplayarak kaybolan bir köstebek yoluyla 
Göğüs geçiren mağaradan başka 
Bir şeyler çıkmadı içerisinden 
Karşıki evleri böldüm orta yerinden 
Vıcık vıcık insan fışkırdı içersinden 
Ve yumak yumak hikaye 

(Yaradana Mektuplar, s. 61)  

HELE BİR BAŞLASIN 

Hele bir başlasın ılık yaz yağmurlan, içimdeki çocuk! 
Hele bir kanatlansın ufuklar, 
Hele bir içini çeksin orman, 
Hele bir kere güneşler yansın, 
Kertenkeleler üşümesin, 
Hele bir kere toprak kansın, 
Mevsim demlensin, 
Hele bir ballansın böğürtlen dikenleri! 
Gelincikler bedava, 
Gökler sahipsiz 
Bahçeler zilzuma . . .  
Hele bir başlasın ılık yaz yağmurlan, içimdeki çocuk! 
Dudaklarında kalın kabuklu bir portakal kokusu, 
Tabanlarında, kınalı keklikleri bol dağların rüzgarı 

karıncalansın . . .  
Hele bir kere dallarda sallansın 
İri kalçaları şeftalilerin; 
Hele bir duyulsun uzaktan 
Yaylı çıngırakları 
Yıldızlar seslensin, 
Hele bir armut ağacı temmuzu yüklensin, 
Hele bir kerrecik daha yalınayak yere değsin 

içimdeki çocuk. . . 
(Yaradana Mektuplar, s. 53) 
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YAR YÖREGİN YAR 

Elmayı ikiye böldüler 
İçinden kurt çıktığın gördüler 
Ağacı lime lime dildiler 
Böceğin halinden bildiler. 
Ferman padişahınsa dağlar bizimdir denildi 
Dağların bağrı deşildi 
Çözüldü mevsimlerin sım yaprak yaprak 
Yedi kat yerin dibinden haber getirdi 
Gözünü sevdiğim tohum, gözünü sevdiğim toprak. 
Kılı kırka yardılar oğul 
Suyun sudan gizlisi kalmadı 
Buğdayın macerası meydanda 
Yıldızların sırrı aşikar oldu. 
An gözümüzün önünde sızdı balını 
Karanfil alevini 
Kırlangıcın alın yazısı 
Penceremizin önünde yazıldı. 

Bir sensin gizlenen oğul 
Ağlarsın gizli gizli 
Seversin gizli gizli 
Ölürsün gizli gizli 
Çatlasın arzudan, iştihadan 
Yer yarılır yere geçersin 
Söylemezsin. 
Yar yar yüreğin yar vakit tamamdır. 
Neler aldın dünyamızdan bunca zamandır. 
Yar yüreğin yar gör ki neler var 
Belki seyyah kuşların ömrü kadar sade aydınlık 
Belki vişne çiçekleri kadar beyaz ılık 



Belki de çürümüş yılanlar kadar murdar 

Belki mahzende yıllanmış şarap kadar lezzetli 

Bir aşktır fışkırıp çıkacak 

Ne çıkarsa bahtımıza 

Yar yüreğin yar bölüşelim 

Beraber ağlayalım dertleşelim. 

Yar yüreğin yar yarmağa değer 

Bir insan tanımak, oğul, bir cihan tanımağa bedel. 
(Karadut, s. 69-70) 

BAHAR ve BİZ 

Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden 

Rabbim ne güzel çıldırır. 

Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak; 

Sevincinden titreyerek. 

Yılda bir kere kendini verir toprak 

Yılda bir kere yarılır bahçeler hazdan 

Rabbim ne güzel yarılır. 

Biz de bir kere sevinebilseydik. 

Çiçek açmış ağaçlar gibi çıldırasıya. 

Kimbilir belki bir gün sulh olunca 

Biz de deliler gibi seviniriz, 

Ağaçlan ve baharı taklit ederiz 

Renkli bez parçalarıyla donatırız şehri 

Renkli ampuller asarız pencerelerden 

Kimbilir belki bir gün sulh olunca 

Biz de çatır çatır çatlarız binbir yerimizden 

Ağaçlar gibi. 
(Karadut, s. 78) 
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PARAM PARÇA 

Ağaç bütün 
Işık bütün 
Meyve bütün 
Benim dünyam param parça. 

Büyük bir ayna kırılmış 
Kırılıp yere dökülmüş 
Kfilnat içine düşmüş 
Düşmüş amma param parça. 

Yaprak yaprak yapıştırdım 
Diyar diyar dolaştırdım 
Bir alevdir tutuşturdum 
Yandım amma param parça. 

(Karadut, s .  83) 

MESELEDİR 

Aşk gelince cümle eksikler biter 
Gül gülüstan olur virane 
Samanlık seyran kabul. 
Halü keyfiyet bu merkezdeyken 
Sevmek bu dünyayı çerden çöpten 
Sevmek bir zerresin ziyan etmeden 
Sevmek durup dinlenmeden sevmek 
Mümkün müdür ey dost mümkün müdür? 

Sevmek bu dünyayı çerden çöpten 
Sevmek bu dünyayı kiıiyle pasıyla 
Severek çekmek şu nefesi oğul 
Severek üflemek 
Sevmek durup dinlenmeden sevmek 
Seve seve yağma etmek bu canı 
Mümkün müdür oğul mümkün müdür? 

(Karadut, s .  87) 



DURULSANA 

Dallan bastı kiraz 
Yollan kesti kiraz 
Durulsana deli gönül 

Durulsana. 

Etin budun ne 
Üstüste çekilmiş fotoğraflara döndün zorun ne. 

Çırpına çırpına akıp gidersin 
Elbet bu gidişten bir gün bıkarsın 
Kirimi pasımı yuyup yıkarsın 
Eller kurumadan, 
Kollar çüıümeden 
Durulsana deli gönül durulsana. 

(Karadut, s. 93) 

KÖROLASI 

Hey canına yandığımın dünyası 
Hepimizin boynunda ölüm künyesi 
Sevda bir yana çeker körolası 
Şarap bir yana. 
Bela desen bre şahin aman 
Baş ucumda dolanır 
Ekmek parasına gelince 
Sırat köpıüsünden beter 
Kıldan ince kılıçtan keskin 
Öyle bir musibet ki kardeşim 
Ne sen sor, 
Ne ben söyleyeyim. 

(Karadut, s. 97) 
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KARADUT 

Karadutum, çatal karam, çingenem 
Nar tanem, nur tanem, bir tanem 
Ağaç isem dalımsın salkım saçak 
Petek isem balımsın ağulum 
Günahımsın, vebalimsin. 

Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan 
Yoluna bir can koyduğum 
Gökte ararken yerde bulduğum 
Karadutum, çatal karam, çingenem 
Daha nem olacaktın bir tanem 
Gülen ayvam, ağlayan nanmsın 
Kadınım , kısrağım, karımsın. 

(Karadut. s. 102) 

SİTEM 

Önde zeytin ağaçlan arkasında yar 
Sene 1946 
Mevsim 
Sonbahar 

Önde zeytin ağaçlan neyleyim neyleyim 
Dallan neyleyim. 

Yar yoluna dökülmedik dilleıi neyleyim. 
Yar yari . .  Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme 

sapladılar. 
Değirmen misali döner başım 
Sevda değil bu bir hışım 
Gel gör beni darmadağın 
Tel tel çözülüp kalmışım. 
Yar yar 
Canımın çekirdeğinde diken 
Gözümün bebeğinde sitem var. 

(Karadut, s. 103) 



GİTTİ GİDER 

Gönül! 
Kararın bulurum 
Ten yıpranır elden gider 
Üstüne kilit vururum 
Kul köle kurban olurum 
Can çekişir elden gider 
İki gözüm iki çeşme 
Düşerim canın peşine 
Yar tükenir elden gider. 

(Karadut, s. 1 09) 

KARADUT 

il 

Sigara paketlerine resmini çizdiğim 
Körpe fidanlara adını yazdığım 
Karam, karam 
Kaşı karam, gözü karam, bahb karam 
Sıla kokar, arzu tüter 
Ilgıt ılgıt buram buram. 

Ben beyzade, kişizade, 
Her türlü dertten topyekun azade 
Hani şu ekmeği elden suyu gölden. 
Durup dururken yorulan 
Kibrit çöpü gibi kınlan 
Yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan 

lArbk otlar göstermeliW. atlar gibi bedava yaşayan 
Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşum 
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Netmiş, neylemiş, nolmuş�m. 
Cömert ırmaklar gibi gürül gürül 
Bahtın karışmış b�tıma çok şükür. 
Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum 

Karam, karam 
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam 
Sensiz bana canım dünya haram olsun. 

GÜZEL ile FAYDALI 

Ben arıya an demem 
Arının balı olmalı 
Ben güzele güzel demem 
Güzel faydalı olmalı 

(Karadut, s. 1 1  O) 

Güzel dediğin işe yaramalı 
Kadın mı? Hamur yoğurmalı 
Çocuk doğurmalı 
Ağaç mı? Meyve vermeli 
Çiçek mi? Kokmalı 
Bayramdan bayrama neyleyim güzeli 
Güzel dediğin her Allahın günü 
Yanı başımızda olmali 
Yağmur misali hem gözümüze, hem gönlümüze 
Hem toprağımıza yağmalı. 
Güzel dediğin yağmur misali hepimizin olmalı. 

(Tuz, s. 1 1 5) 



B'ÜYtiK ŞEHİR 

Bir değil hallerin beş değil 
Nasıl anlatsam hepsini bir bir 
Nasıl bağlansam sana nasıl, büyük şehir. 
Yüz tane kolum olsa kucaklamağa yetmez 
Tepeden tırnağa dudak kesilsem bitip 

tükenmezsin. 
Anten misali gerilse bütün damarlarım 
Nasıl duyarım semt semt bucak bucak seni 
Nasıl sararım? 
Büyük hastanelerinde yatarım insan dolu, 
Büyük gemilerine binerim mahşer, 
Hanların dolu, hamamların dolu . . .  
Gel gör ki her Allahın günü 
Göz göze, diz dize 
Tramvayda, sinemada , meyhanede, mabette . 
Herkes kendi murdar karanlığına gömülmüş 
Herkes gurbette. 

TÖRKtİLER DOLUSU 

Kirazın derisinin altında kiraz 
Narın içinde nar 
Benim yüreğimde boylu boyunca 
Memleketim var. 
Canıma ciğerime dek işlemiş 
Canıma ciğerime 
Sapına kadar 
Elma dalından uzağa düşmez 
�e van_9.-. gi,tserı:ı nafile 
.,M!:J:P.!���� .hali gö�}imden gitmez 
Binbir yerimden bağlanmışım 
Bundan ötesine aklım ermez. 

(Tuz, s. 127) 
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Yerliyim yerli olmasına 
İlmik ilmik damar damar 
Yerliyim 
Bir dilim Trabzon peyniri 
Bir avuç tiftik 
Bir çimdik çavdar 
Bir tutam Şile bezi gibi 
nışimden tırnağıma kadar. 
Ressamım 
Yurdumun taşından toprağından sürüp gelir 

Taşıma toprağıma toz konduranın 
Alnını. .karışlarım 
Şairim şair olmasına 

nakışlanm 

Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına 
İçersine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum 
Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter 
Eğri büğrü, kör topal kabulüm. 
Şairim 
Zifiri karanlıkta gelse şürin hası 
Ayak seslerinden tanının 
Ne zaman bir köy türküsü duysam 
Şairliğimden utanırım. 
Şairim 
Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum 
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim 
Onlarla ağlamış onlarla gülmüşüm. 
Hey hey yine de hey hey 
Salınsın türküler bir uçtan uca 
Evelallah hepsinde varım 
Onlar kadar sahici 
Onlar kadar gerçek, 
İnsancasına, erkekçesine 



Bana bir budak su dercesine 
Bir türkü söylemeden gidersem yananın. 

Ah bu türküler 
Türkülerimiz 
Ana sütlü gibi candan 
Ana südü gibi temiz 

Türkülerde tüter dağ dağ yayla yayla 
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. 
Ah bu türküler köy türküleri 
Dilimizin tuzu biberi 
Memleket ahvalini onlardan sor 
Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen'i 
Öleni kalanı gidip gelmeyeni 
Ben türkülerden aldım haberi 
Ah bu türküler köy türküleri 
Mis gibi insan kokar mis gibi toprak 
Hilesiz hurdasız çınl çıplak 
Dişisi dişi erkeği erkek 
Kaşı kaş gözü göz yarası yara 
Bıçağı bıçak. 
Ah bu türküler köy türküleri 
Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi 
Kiminin reyhasından geçilmez 
Kimi zehir kimi zemberek gibi 

Ah bu türküler köy türküleri 
Olgun bir karpuz gibi yanlır içim 
Kan damlar uçundan mürekkep değii 
İşte söz, işte ses, işte biçim. 
Uzun kavak gıcım gıcım gıcılar. 
İliklerine kadar işlemiş sızı 
Artık ifül.h olmaz kavak ağacı 
Bu türkünün yüreğinde sancı var. 
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Ah bu türküler köy türküleri 
Ne düzeni belli ne yazanı 
Altlarında imza yok ama 
İçlerinde yürek var 
Cennet misali sevişen 
Cehennemler gibi döğüşen 
Bir çocuk gibi gülüp 
Mağaralar gibi inleyen 
Nasıl unutur nasıl 
Ömründe bir defa Kazım'ın türküsünü dinleyen 

(Tuz, s. 1 39- 142) 

CAN İLAHİSİ 

Hamamın üçtür kurnası 
Üçünde üç kız yunası 
Mal canın yongasıymış 
Can kimin yongası 
Az ver ama candan 
Sadaka değil 
Garibiz yoksuluz ayıp değil a 
Görüp göreceğimiz nafaka değil 
Candır zorum, candır derdim 
Cana uzatmışım elim 
Can tükenmez dilim dilim 
Dostlar canı bölüşelim 

Candan kurulmuş bir pazar 
Can alırlar can satarlar 
Candan terazi tutarlar 
Dostlar canı bölüşelim 

Ve 
Ölüm kapıya gelende 
Yağma olmuş bulsun canı 

(Tuz, s. 146) 



SEVDA ÜSTÜNE 

Bütün kitapları yakmalı 
Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır 
Kitaplara göre insan 
Karanlıkta yüzüne bin mumluk lamba tutulmuş 
Gözleri, yüreği kamaşmış insandır 
Aptaldır. hastadır, kahramandır 
Bütün kitapları yakmalı 
Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. 
İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler 
Bir tek yaprak veren dalın boynun burarlar 
Bir tek meyve veren dalı keserler 
İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı 
Esti mi rüzgar bir değil milyonlar için esmeli 
Bir tek meyve veren dalı kesmeli 
İnsan dediğin derya misali 
Üstünde milyonlarca dalga 
İçinde kıyametler kopmalı 
İnsan dediğin derya misali 
Uçsuz bucaksız olmalı. 

Gel çıkalım sevgilim gel 
Gel kurtulalım birler hanesinden 
Çekelim gidelim bir uçtan uca 
Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar 
Sevelim sevelim sevelim 
Sevebileceğimiz kadar 

(Tuz, s. 1 53) 
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MERHABA YEŞİL 

Yeşile de deli gönül yeşile 
Kara sevda katmer katmer açıla 
Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek 
Yeşertmeyen ateş alev tutuşa 

Yeşile de deli gönül sımsıcak 
Bir yeşil yağmurdur yağdı yağacak 
Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek 
Bir yeşil kıyamet koptu kopacak 

Yeşile de deli gönül uçalım 
Tepeden tırnağa çiçek açalım 
Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek 
Yeşertmeyen yerden yardan geçelim 

Yeşile de deli gönül gözüne 
Karışalım ak gürgenin hızına 
Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek 
Canım kurban Katibi'nin sözüne 

Yeşile de deli gönül hıncınan 
Başı boş bedava bir sevincinen 
Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek 
ister kalem kağıt ister vincinen 

Yeşile de deli gönül tümümüz 
Yeşil bizim dünya ahret dostumuz 
Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek 
Yeşil yeşil tütüp gitsin canımız 

Yeşile de deli gönül merhaba 
Erikler vişneler dutlar merhaba 
Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek 
Sahipsiz yoncalar otlar merhaba 

(Merhaba yeşil, s. 1 6 1 - 162) 



BİGÜZEL 

Seni bigüzel giymişim içime gavurun kızı 
Bir kurşunda vurdular ikimizi 
Gün ışır, yaprak titrer, tohum üşür 
Acı _güller kızarır hikayemizi. 

TUZ 

Bir yanım şeker 
Bir yanım tuz 
Tuzdan yanayım. 

Bir yanım toprak 
Bir yanım deniz 
Denizden yanayım. 

Bir yanım ben 
Bir yanım sen 
Senden yanayım. 

(Bigüzel, s. 201) 

(Bigüzel, s .  197) 
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TEZEK 

Ah gözünü sevdiğim aydın kişi, 
1952 senesinde Anadolu'da 
Hfila tezektir her işin başı 
Amma burnumuzun dibindeki dağda linyit varmış 
Kara kömür çıkarmış on parmağım topraktan 
Damar damar 
Yüzümüze bakarmış 
Onun yanıbaşında başı boş bedava 
Kızılırmak akıp gidermiş 
Kimin umrundal . .  gelsin tezek 

gitsin tezek 
Öyle tiıyakileri var ki mübareğin 
Nerde ise iri kıyım sarıp tüttürecek 
Canım ciğerim tezek her derde deva 
Üstüne üstelik bedava. 

AşIK VEYSEL'E SELAM 

İki gözünde iki zindan 
On parmağında on çeşme nur 
Yüreği yanmış tutuşmuş 
Sivas'tan bir aşık gelir. 

Kara diken tırmalama yüzünü 
Deli poyraz köstekleme hızını 
Dağlar taşlar incitmeyin dizini 
Yedisinde kaybetmiş iki gözünü 
Sivas'tan Aşık Veysel gelir. 

Sekizinde düzenlemiş sazını 
Dokuzunda düşmüş garip yollara 
Sazına banmış sözünü 

(Bigüzel, s .  222) 



Acısını, sızısını ekmeğine katık etmiş 
Pençe vurup san teli inletmiş 
Dağlar çiçek açmış Veysel dert açmış 
Elinde sazı var dut dalından 
Bir kara gün dostu tutmuş elinden 
Dağlar taşlar hoşnut kalmış dilinden 
Yol verin ağalar yol verin beyler 
Bu gelene Veysel derler. 

Saz petek misali, söz de bir an 
Beraber uğraşıp yapmışlar balı 
Veysel bu sırra mazhar olmuş 
İki sanat bir gönülde birleşmiş 
Samanlık seyran olmuş. 

Ama sadece sanat sevgisi mi dersin 
Veysel'i Veysel eden? 
Usta olmak yeter mi dersin sazın sapına kadar? 
İşin içinde zokayı yemek var 
Yedisinde kaybetmese iki gözü 
Ne tadı kalırdı şu beytin ne tuzu 
Kuş olsaydın kurtulmazdın elimden 
Eğer görse idim göz ile seni . . .  

SELAM 
ile 
HARAM 

Biz dünyadan gider olduk 
Kalanlara selam olsun 

(Bigüzel, s. 223) 

Ama hep böyle gidecekse bu dünya 
Kalanlara haram olsun. 

(Bigüzel , s. 24 1)  
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KÜLTÜRLÜ KİŞİ 

Her gün gazete okuman şart 
Önı;e. dünyada olup bitenler 
Sonra yurdunda pisipisine ölüp gidenler 
Her Allahın sabahı bir gazete yıkmaz seni 
İlanlar, düğün, nişan, sergi, dernek 
Bir de bakmışsın evlenivermiş senin bebek 
Sonra en önemlisi cenazeler 
Hiç belli olmaz mesela 
Kendi cenazen kalkıyordur! 
İnsan hali bu olur mu olur 
Her gün bir gazete şart 
Yoksa kendi cenazen valla . . .  
Fukara mahzun olur . . .  

(Bigüzel, s.  249) 

UYKU KARDEŞİM 

Uyku kardeşim ver elini 
Beraber kopartalım karanlık gülünü 
Uyku kardeşim ver elini 
Usul usul, damla damla 
Beraber eriyelim 
Sonra bembeyaz 
Fıkara bir bacanın üstünde 
İnce ince, mavi mavi tütelim. 

(Dol Karabakır Dol, s. 286) 



YIL YETMİŞ YAŞ ALTMIŞ 
DOL KARA BAKIR DOL 

Eskiden yeterdim kendime 
Artardım bile 

Artanla ıslık çalardım 
Kaplumbalan boyardım maviye 

Eskiden yeterdim kendime 
Artardım bile 

Yalnızlığımı kendim eker kendim biçerdim 
Kendi yağımla kavrulur 
Kendi kanadımla uçardım 

Eskiden yeterdim kendime 
Artardım bile 

Şimdi ne yapsam nafile 
Olmuyor 

Olmuyor oğlu olmuyor 
İşin kötüsü bir günde 
Beş defa akşam oluyor 
Dol kara bakır dol 
Dol kara bakır dol 

(Dol Karabakır Dol, s .  269) 

KORKMA 

Dün sabah işe giderken 
ölümü gördüm 

ölümü 

Ansızın kesti yolumu 
Usulca tuttu kolumu 

korkma 
dedi 

(Dol Karabakır Dol, s. 294) 
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KAGITSIZ - KALEMSİZ 

Ômürbillah okul yüzü görmemiş 
Ak ellere kurşun kalem değmemiş 
Kaderine küsmüş bize küsmemiş 
Kilimi dokuyan ellere kurban 

Ömürbillah okul yüzü görmemiş 
Bu kadar nakışı nerde bellemiş 
Bir çimdik kağıda kalem sürmemiş 
Kağıtsız kalemsiz güllere kurban 

Ômürbillah okul nedir bilmemiş 
Doya doya kana kana gülmemiş 
Sevincin böylesin kimse görmemiş 
Gülmeden güldüren dillere kurban 

Ômürbillah okul yüzü görmemiş 
Kömür gözler ak kağıdı bilmemiş 
Bu koca kilimi nasıl donatmış 
Hiç almadan veren kullara kurban 

Kilim ısmarladım Orhaneli'ne 
Elleri kınalı çilli geline 
Kırkaltı Temmuzu düştü dilime 
Çöreler köyünün yoluna kurban 

(Dol Karabakır Dol, s .  276) 



EREN'E MEKTUP 

Henüz olmamışken ham buruk yeşil yeşil 
Meyveleri kopartılmış ağaçlar vardır 
Bir de kuş uçmaz, kervan geçmez bahçelerde 
Petek petek ballanır meyveler beyhude yere 
Yarılırlar dudak dudak güneşten baldan, 
Sonra bükülür boyunları bir yanları çürür 
Olgun bir meyve dalında ne kadar durur 
Kuş uçmaz kervan geçmez bahçelerde 
Dağılıp giderler bir bir 
Bütün bir baharın özü küf kesilir şarabı zehir 
Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek 
Vaktinde açabilmek çiçeğini 
Daldırabilmek köklerini damar damar 
Toprağın etli cömert karanlığına 
Düşmek peşine diş diş, dudak dudak, zerre zerre 
Aramak aramak aramak milyon kerre 
Tadını meyvenin 
Tuzunu dalın 
Cilasını yeşilin yaprağın 
Yarısı çıldırasıya aydınlık gökyüzünde 
Yarısı yedi kat dibinde toprağın 
Bir yandan uzatabilmek dallarını güne güneşe 
Bir yandan salabilmek köklerini sinsi sinsi 
Karanlıkların en bereketlisine 
Kökler bölük bölük, tabur tabur 
Toprağın altında har vurup harman savurur 
Beton künklerin içinden mi geçiyor su 
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Suyu granit oluklara mı hapsetmişler 
Evelallah bir çare bulunur 
Toprağın altında yayılmış binlerce damar 
Delmesine deler oymasına oyar 
Girer granit kaburgalı olukların ta içerisine ona 

ne şüphe 
Milyonlarca defa ısıra ısıra 
Milyonlarca defa öpe öpe. 
Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek 
Koruyabilmek tomurcuklarını kurttan kuştan 
Yapraklarını kurudan yaştan 
Ne güç mevsimlere dert anlatabilmek 
Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek 
Sonra kendi ellerimizle devşirebilmek kendi 

meyvemizi 
Uzatabilmek insanlara; alın taze taze diyebilmek 
Bir ağaç kadar titiz, bir ağaç kadar temiz 
Bir ağaç kadar hilesiz hurdasız . . .  
Sormadan çektiğimiz çilenin hesabını 
Meyvelerimizin cana değdiğini duymak. 

(Tuz, s. 128- 129) 



KUSURA BAKMA 

Kusura bakma 
İçinde bulunduğum an 
Bir yarın geçmişte neyleyim 
Gelecekte öteki yann 
Zaman dediğin hasba üç ayaklı 
Birinin canı ötekinde saklı 
Şu anın canı gelecekte 
Geleceğin canı geçmişte saklı 

(Dol Karabakır Dol, s. 3 1 1)  

CAN TÜKENİR 

Kimse bilmez can nerdedir 
Can tükenir can tükenir 
Saçımın telinden sızar 
Gözümün ferinden uçar 
Can tükenir can tükenir 
Her koku zerresinde ziyan 
Her kımıldanışında yaprak 
Can tükenir can tükenir 

(Dol Karabakır Dol. s. 3 1 2) 

YAŞAMAK 

Kimi eskidiği için yaşar 
Kimi yaşadıkça eskir 
Ne tohumda keramet 
Ne toprakta 
Ne başakta 
Marifet yaşamakta. 

(Dol Karabakır Dol, s. 3 1 8) 
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YETİŞELİM 

Neyleyip nidelim; 
Kalkın köylere gidelim 
Canımızı bölüşelim. 

Köylü yollara düşmeden 
Utanç, duvarın aşmadan 
Kondulara bulaşmadan 
lrezil , irüsvay olmadan. 
Haydin köylere gidelim 
Canımızı bölüşelim. 

Güvercinler güvermeden 
Mor koyunlar melemeden 
Çil keklikler çilemeden 
Ak turnalar ürkütmeden 
Ak kuzu körpe memeden 
Soğumadan yetişelim. 

(Dol Karabakır Dol . s. 324) 

GELİYORUZ 

Eğriliyor, doğruluyoruz. 
Eziliyor. büzülüyoruz. 
Buğday misali övülüyoruz 
Hamur misali yoğruluyoruz . . .  
Günlerimizi birbirine ekleyip 
Sana doğru geliyoruz. 

(Dol Karabakır Dol: s. 352) 



RAHMİ TORUNA 

Buna torun derler torun 

Rafael'den dudak 
Renoir'dan burun 
Evlat kemik 
Torun ilik. 

(Dol Karabakır Dol, s. 352) 
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B - Nesirlerinden Örnekler 

ŞİİR BALI 

Acaba başka milletler de bizim kadar şiir severler mi 
diye düşünürken tanıdığım, okuduğum, duyduğum şa
irlerimizi şöyle boy sırasıyla gözümün önüne getiriyorum. 
Köylüsünden padişahına, cumhurreisinden ilkokul öğ
rencisine kadar her basamağında boy boy şair dizili bir 
millet. Anadolu'nun ortasında bir köye giderseniz ne bir 
tutam kırmızı kiremiti vardır, ne bir yudum durulmuş 
suyu. Ne okulu, ne camii. Ne yolu ne izi. Kuş uçmaz ker
van geçmez, toprak damlı, çamur sıvalı, çamur badanalı 
bir eve girersiniz. Cam çerçeve, kapı pencere hak getire. 
Basbayağı bir in. Tavanda bir delikten bulaşık suyu gibi 
bir ışık sızar. Ortaçağdan kalma bir ocak. Ocağın üs
tünde gene o çağdan bir küçük kazan. İki üç tahta kaşık, 
köşede yastıksız yorgansız bir kilim döşek. Bütün kon
foru yukarıda dizili ve alın yazısı Makal'ın kitabında ya
zılı olan bu evin sahibi ile hoş beş edersiniz, size kanı 
kaynadı mı gitgide açılır. Bir parça eşelerseniz bu ortaçağ 
kulübesinin toprağından nur topu gibi bir avuç şiirdir 
fışkırır. Bu kuş uçmaz kervan geçmez garip yuvaya öu 
şiir nereden gelir konar? 

"Toprağın mayasında var" diyeceksiniz ama, pek öyle 
değil. Anadolu'nun ortasında rastladığınız şiir gözesinin 
tam benzerini Edirne'nin bir köyünde de bulmak müm
kündür. Demek kuşların, kervanların ulaşamadığı bu 
köye adına şiir denen delifişek çoktan ulaşıp yerleş
miştir. 

-Nesir denen, doğru dürüst, düpedüz yazma biçimi 
henüz en büyük vilayetimize kadar ulaşamamış iken na
sıl olmuş da nesrin ağababası olması gereken şiir en yok
sul köylerimize kadar işlemiş? 

Ne tuhaf değil mi? Bizde şiir sanki nesrin güdük kal
ması pahasına gelişmiş. 

Başka milletlerde şiirle_ nesir a�_!?aşı _g!<!_(!r�-�-bizde 
şiir aiif) lfaŞfnr çekıp -gltmiş. Nesli"- de, "evvela mahsus 
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selam eder hatırı şeriflerinizi sual eylerim" klişesinde 
saplanıp kalmış. Arasıra inci gibi mısralar döktüren saz 
şairlerinden birisine köyde olup bitenleri düpedüz ko
nuşma diliyle yazmasını söylerseniz şaşırır kalır. Sanki 
ona tutup, 

"Bırak şu sazı da aynı türküyü bir de viyolonsel ile 
çal" demişsiniz gibi tuhaf tuhaf yüzünüze bakar. 

Başka milletler nesir pekmeziyle yetişip arasıra şiir 
balına uzanırlarken biz pekmeze boş verip hep şiir balına 
uzanmışız. 

Bizim çocukluğumuzda duyduğumuzda masallara 
yer yer şiirler ve türküler kanşırdı. Türküler nesrin sıfırı 
tükettiği, nefesi kesildiği yerde değil olmayacak bir yerde 
karşımıza çıkardı . _Arad<!!!_ _ _otuz kırk yıl �tikten sonra 
masalın kuruluşunu_ .  tqpy��f!.1.!....�g!!}!l:!.ı!l:l.!P.Y.?:. _lj_ald�_- lfü 
türkilleri dün duymuş gibi hatırlamamıza ne buyrulur"? 
YoJSsa bizi, milletçe -şure-ırnraR ·ıfabarlan·-şnrın-"Kefüllsi 
değil de onu kanatlan üstünde taşıyan türküler midir? 
Öyle ya? Edirne'nin köylerinde doğ�- _ş�_iri, Sivas yay
_lal_�!1n�.kadai.:1Q!llren:tmweT� İİı\i?:ik . değ!�-:-�� ·nedir? 
Bundan yüz sene ewel hangi radyo, hangi matbaa, hangi 
kitap bu işi görmüş olabilirdi? 

Şimdi köylerimize kadar ulaşan şiiri saz şairlerinden 
değil de kitaplardan öğreniyoruz. Sel gider kum kalır mi
sali, türküler gidiyor, şiirler kalıyor. Sazın, müziğin bü
yüsünden yakayı kurtaran şiir sahici ise kendi başına 
yaşayabiliyor. 

Ulu ulu kervan geçmiş yollar gibi inilerim 
Yahut: 
Bir berat gecesi tutuldu dilim 
Silaha bıçağa varmadı elim 
Bir başka: 
Tamzara çayır çiçek 
Orak getirin biçek 
Efendimi vurdular 
Yavrulan küçücek 
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Bir tane daha: 
Yaylanın çimeninde peri bağırır peri 
Kar yağdı da kapattı seviştiğimiz yeri 
Ya bu: 
Sen bir bahçıvan ol ben bir gül olam 
Uzat ak ellerin der beni beni. 
Benim daha yüzlercesini, erbabının binlercesini bir

biri arkasından sıralayabileceğimiz bu beyitler, türküden 
çıktı mı hiç de denizden çıkmış balığa dönmüyorlar. Hat
ta bazıları sazın cilvesinden kurtuldu mu daha geniş bir 
şiir nefesi alıyor. 

Biz köy türkülerindeki şiir balını otuz yaşına gel
dikten sonra tadabildik. Bize ortamektep lise sıralarında 
şiir balından, keçi boynuzu kadar nasip almamış man
zumeler öğrettiler. 

Karlar ki semadan düşer düşer ajlar 
Yahut: 
Bana bak hişş. Sakın kaçup gitme 
O kademak o sakitane duruş 
Dokundu rikkatime 
Yahut: 
- Sumru! . .  Na cehennemi nezaret 
- Mazur ola ettiği cesaret 
Ve benzeri manzumelerde şiir balı tadacağız diye yıl

larca yalandık durduk. Ne kadar geç olursa olsun so
nunda köy türkülerindeki şiir balı imdadımıza yetişmese 
vitaminsiz kalmış çocuklar gibi çarpılacakbk! . . .  

• • • 

Şiire milletçe düşkün oluşumuzun sebeplerini araş
bnrken kafiye merakımıza takıldım. Şiir sevenlerimizin 
yarısından çoğu kafiye uğruna bağlanıyor şiire. Bazen 
dolgun bazen kıçı kırık birkaç kafiye hatırı için bir araba 
saçma sapan lafı şiir diye bellediğimiz oluyor. 
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Bir baba hindi 
Olaydı şimdi 



sözünde bir stadyum dolusu kalabalığı coşturan kafiye 
değil de nedir? Ya, 

Ver Leftere yaz deftere 
sözünde defterin Leftere ettiği iyilik yabana atılır mı? 

Akif: 
Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor 

buyurmuş. Ya bir kafiye uğruna batan şiirler, doğan şi-
�ff. ' 

Hele şu herkesin dilinde dolaşan atasözlerini bir yok
layın bakalım. Eğer yüzde doksan dokuzu bir kafiyeye sı
ğınmamışsa, ne isterseniz deyin! . .  

Niçin kafiyeye b u  kadar düşkünüz? Her halde bize 
bu oyunu önce müzik sevgisi oynuyor. Kafiyelerin, dan 
dini dan dan çekilin yoldanı hoşumuza gidiyor. Bu bir. 
Hafızalarımız çok zayıf iki. Kafiyelere dayanan sözde he
celerin üstüste durması kafamızda daha iyi yer ediyor. 
Kafiyeli sözü daha çabuk belliyor, daha geç unutuyoruz. 
Şiir balında muhakkak kafiyenin de tadı var. Ama balın 
içindeki mum kadar. 

Sözümüze üstat Yahya Kemal'in çok hoş bir ce
vabıyle nihayet verelim: Rivayet olunur ki Akif hay
ranlarından birisi koşar üstada gelir der ki: 

- Üstadım, dün aşkam Akifin bütün şiirlerini oku
dum. Onun aruza, kafiyeye bu derece hakim oluşuna 
hayran kaldım. O kadar ki Akif patlıcancıya bile aruz ve 
kafiye ile patlıcan sattırıyor. Bu ne ustalıktır? . .  

Üstat gülüyor ve, 
"Vallahi benim bildiğim aruz ve kafiye şiir yazmak 

için icat edilmiştir, patlıcan satmak için değil! . . "  diyor. 
(Delifişek. s. 9- 1 3) 

AÖLA GtİZEL ÇOCUK! 

Siyah perçemleri kaşının üstüne düşmüş kız alı al, 
moru mor geldi: 
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- Çöpçüler geldi. Senin evi arıyorlarmış. Ben evin nu
marasını bilmiyorum. Gittiler. 

İçeriden bizim arkadaşın hanımı hışım gibi dışarı fır
ladı: 

- Seni kafir kız seni! . .  Gene köpeklere sahip çıktın. 
Zehirlenmesinler diye çöpçüleri sen avladın değil mi? . .  

Siyah perçemli kız, başına gelecekleri hesaplamış, 
koşarak uzaklaşırken, 

- Vallahi teyze sizin evin numarasını bilmiyordum 
da . . .  
diyordu. 

Benim hiç bir şeyden haberim yoktu. Hay hiç de ol
maz olaydı . . .  Meğer, günlerden beri başlamış bir dramın 
tam son perdesine düşmüşüm. Meğer arkadaşın oğlunu 
mahalle köpeklerinden biri ısırmış. Çocuk kuduz iğ
nelerini yemiş. Belediyeye haber salmışlar, zehircibaşı 
birkaç defa gelmiş, fakat komşu kızı her seferinde çöp
çüleri atlatmış. Gözcüler koymuş. Köpekleri bir tarafa 
aşırmış. Planlar kurmuş, fakat bu son sefer hem bi
zimkiler hem belediye işi ciddiye almışlar. Derken çöp
çüler gibi giyinmemiş, köylü kıyafetinde bir adam peyda 
oldu. Komşunun köpeklerini dostça çağırdı. İki beyaz kö
pek. Kara üzüm gibi gözleri var. Kuyruklarının ucuna ka
dar yaşam sevinci dolu. Fıkır fıkır kaynaşıp duruyorlar. 
Adam cebinden ne olduğunu görmediğim ufak tefek bir 
şeyler çıkardı. Hiç telaş etmeden köpeklere atmağa baş
ladı. Çok lezzetli şeyler olmalı . . .  Daha yere düşmeden ka
pışıyorlardı. Bu adamın zehircibaşının ta kendisi ol
duğunu neden sonra anladım. Siyah perçemli kız oyunu 
bırakmış, bir kenara büzülmüş, hıçkıra hıçkıra ağ
lıyordu. Gözünün önünde sevgili köpeklerini ze
hirliyorlardı. Çöpçüleri birkaç defa oyalamış; fakat bu 
başı bozuk adamın köpeklere dostça yaklaşmasından 
hiçbir şey anlamamıştı. . . . .  

Beyaz köpekler bir parça sonra karınlarında pat
layacak bombadan habersiz, ikindi güneşinin ka -
maştırdığı otlar üstünde oynaşıp duruyorlar. Siyah per
çemli kız durmadan ağlıyor, omuzlarının sarsıldığını, yu-
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muk elleriyle kapadığı yüzünden yaşların sızdığım gö
rüyordum. Niçin öteki çocuklar hiç oralı değil de yalnız o 
ağlıyor? O ağladıkça zehir kendi kanıma karışacakmış gi
bi beni de bir telaştır aldı. Ama ne yapabilirdim? En ufak 
bir karışma çeşitli mesuliyetleri yüklenmek olacaktı. Ar
kadaşın şakası yoktu. Kuduz korkusu bu: Bundan yirmi 
beş sene evvel Erzurumlu bir babanın başına gelenleri 
<Ürpererek hatırladım. Çocuklarını ısıran köpeğin kuduz 
olduğunu anlar anlamaz yola düşmüş. Fakat geç kalmış. 
Aslan gibi iki yavrusunun gözünün önünde ku
durduğunu gören baba da aklını oynatmıştı. Burasını 
böylece bil de, sen gel kara perçemli kızın yaşlarına kat
lanma bakalım. Köpekler hfila cıvıl cıvıl. Çocuk hfila ağ
lıyor: 

- Bak diyordum, onlara bir şey olacağı yok. Hadi sen 
de artık evine git. 

Hiç oralı bile değil, sanki gözyaşları zehirin kuvvetini 
azaltacakmış gibi. Arkadaşın karısı huylanıyor: 

- Ağla bakalım. Sanki büyük bir marifetmiş! . Mu
sibet sen del Bu kadar bol gözyaşın vardı da zelzelede, 
deniz altında ölenlere niçin ağlamadın? 

Çocuk ağzına kadar, sitem dolu iki fincan gibi ko
caman gözlerini kaldırıyor: 

- Ben onları tanımıyordum ki! diyor . . . . .  
• • • 

Benim ağlamam imkansız, siyah perçemli çocuk. 
Ben de seninle birlikte ağlamaya başlarsam yoldan ge
çenler durur. "Ne oluyorsunuz yahu?" diye sorar. Ya on
lar da bizimle birlikte ağlamağa başlarlarsa? Öteki kö
pekleri zehirlemezler, sonra onlardan biri kudurur seni 
ısırırsa? Ya sen kudurursan güzel çocuk? Bırak ben ağ
lamayayım da sen ağla. Allah nur gibi gözyaşlarından ra
zı olsun. Ya sen de ağlamasan bu köpeklerin hakkını na
sıl, neyle öderdik; yalnız bunları değil bugün mahallenin, 
semtin bütün köpeklerini zehirleyecekler, zehircibaşı kö
pek başına bilmem kaç kuruş alıyormuş. Hiç birisini ka
çırmaz. Bu kadar köpek için bir avuç dolusu gözyaşı çok 
mu? Eğer senin yaşların da olmasaydı bu mahalleden 
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nefret ederdim. Ağla güzel çocuk! Sen ağladıkça içimiz de 
hiçbir zaman nasır tutmayacak. Her zaman taptaze ka
lacak. Bir köşe, bir kaynak bulunacak. Ağla güzel çocuk, 
sen ağladıkça bedava iyiliği düşünebileceğiz. Başıboş, be
dava taraflarımız olduğunu hatırlayacağız. Ağla güzel ço
cuk! Bize bağlanan. bizim iyiliğimiz için savaşan, bizimle 
beraber yaşadığına sevinen şu ikindi güneşini, şu buram 
buram ot kokusunu, şu caneriklerini bizimle beraber ta
danlar, aynı gökyüzü altında aynı nefes alanlar için ağ
lamak çok mu? 

Senin gözyaşların da olmasa köpeklerle insanlar ara
sındaki dostluk ne iğrenç bir dostluk olurdu? 

Şimdi ikide bir onun ağzına kadar gözyaşı dolu göz
lerini hatırlıyorum: 

- Ben ötekilere ağlamadım. Onları tanımıyorum ki. 
• • • 

Ah güzel çocuk. Bir gün böyle bir sözü söylemiş ol
duğuna ne kadar utanacaksın. Acep bu söz gözyaşlarının 
hız aldığı yerden mi kopup geldi? Bu sözü niçin söyledin 
bilmiyorum. Çocukluğun sana kapının önünde doğan 
köpekleri sevmesini öğretti. Onlara kana kana ağladın. 
Çocukluğun sana. 

"Ben anlan bilmiyordum. Onun için ağlamıyorum . "  
dedirtti. Kara perçemli güzel çocuk bir gün gelecek ta
nımadığın insanların ölümüne de ağlayacaksın. İşte o za
man insan, adıyle sanıyle bir insan olacaksın. Bütün in
sanlığın sana şunu dedirtmek olacak: 

- Onları tanımazdım. Ama gene ağlıyorum işte. Onlar 
da senin benim gibi. Allahın kulları idi. 

(Delifişek, s. 32 1 -327) 

ÇOCUKSU; ÇOCUK RESİMLERİ ÜZERİNE 

1 774 yılında İtalya'da astığı astık, kestiği kestik bir 
ressama beş yaşındaki çocuğun karaladığı resimleri gös
terseler: 
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- Üstad çocuğumuz bir yıldan beri habire böyle şey
ler karalıyor, ona boya kağıt yetiştiremiyoruz, yemeden 
içmeden kesildi, habire bunları karalayıp duruyor. Hal
buki biz onun iyi bir kemancı olması için dünya kadar 
para sarfettik, çok iyi bir keman aldık, çok iyi bir hoca 
tuttuk. Ama hoca bir tarafa, keman bir tarafa, gelsin re
sim gitsin resim. Acaba çocuğumuzun karaladığı işlerde 
siz birşeyler. bazı değerler görüyor musunuz? Kemandan 
vazgeçip yalnız resimle uğraşmasını önerir misiniz? 

Sahneyi gözümün önüne getiriyorum. Karalamalar 
su katılmadık çocuk işleriyse, büyük üstadın bunlara yıl
dırım hışmıyla bir göz atması yeter de artar bile. 

- Bunlar birer deli saçması, eline kalem kağıt geçiren 
bütün çocuklar böylesine saçmalar dururlar. Siz ço
cuğunuzu kemanıyla ve hocasıyla bir odaya kapatın, res
mi filan boş verin. 

Yıl 1 974, aynı yaştaki çocuğa Ankara'da Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisi'nin en sevimli, en verimli, en civcivli kö
şesinde rastlıyoruz. Dört buçuk yaşında, karabiber, şirin 
mi şirin bir oğlan. 

- Adın ne senin? 
- Ap. 
Babası bir albaymış, düzeltiyor, "Adı Alp" diyor. 

"Günde on beş tane yapıyor bu resimlerden" , Ankara'nın 
kalbur üstü ressamları, ressamların evliyası Eşref Üren, 
ressamların ağababası Turgut Zaim, çocuk resimlerinin 
delisi Turan Erol, Orhan Peker, Osman Oral, Refik Ekip
man hepsi oradalar. Ne yazık ki, bu konuda en yetkili ol
duğunu ispat etmiş bir arkadaşımız yok. Cemal Bingöl . 
Çocuk resimlerinin en güzel demetini otuz yıl önce Yoz
gat'ta devşiren bu değerli ressam, öğretmenimiz iki üç 
yıldır hepimize küsmüş, yokluğunu öyle duyuruyor ki. 
Alp'in altmışa yakın resmini iskambil kartları gibi se
riyoruz. Bu altmış resme, resim öğretmeni olarak nu
mara vermeye mecbur olsanız on üstünden sekizden 
aşağısına eliniz varmaz. Altmış resimden en az ellisi on 
üstünden on alır. 

Kulunuz, bu resimleri kaptığım gibi üstün zekalı ço-
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cukları değerlendiren komisyona sundum. Komisyonda 
üç ressamdık. Ötekiler müzik hocalarıydı. Bundan yirmi 
beş yıl önce "İdil Kanunu" diye anılan 6660 numaralı ka
nun olağanüstü yetenekli çocuklarımıza peri masalı gibi 
olanaklar sağlıyordu . . .  

- Bu çocuğu Avrupa'ya gönderin diye getirmedim. 
Bu, eşine az rastlanır bir demettir. çocuğu değil, bu de
meti değerlendirelim. Devletin bu konuda parası varsa · 
bu çocuğun bütün resimlerini renkli basalım, dünyaya 
yayalım. Biz yere düşmüş ekmek kırıntısını öpüp ba
şımıza koyan bir milletiz. Biz kadir kıymet biliriz. Gü
nümüzün açlıkla cebelleşen Hindistan'ı çocuk re
simleriyle dolu renkli kitaplar basıyor. Herbirinde yarısı 
renkli, beş yüzden fazla çocuk resminin yer aldığı bu ki
taplar, ressamlar ve heykelciler için bulunmaz bir ha
zinedir. Biz de bu yavrunun işlerini gücümüz yettiği ka
dar değerlendirelim. İşlerinin böyle bir kitapta top
lanması yavruya bir bilinç sağlarsa, bu çalışma sevincini 
sürdürürse ne mutlu bize. . .  Ressamlarımız hemen he
men şu yolda konuştular: 

- Hemen hemen bütün çocuklar beş yaşından on ya
şına kadar böyle resimler yapıyorlar. Eğer ille de çocuk 
resimlerinden bir kitap basılacaksa bütün Anadolu ta
ranmalı , gelen işler komisyona havale edilmeli, dediler. 
Ve Alp'in resimlerini toplamak kulunuza düştü. 

Peki beni bu çocuk resimlerinde deli divane eden 
neydi? Bütün bu yazıyı bunu söylemek için kaleme alı
yorum. Bu, el değmemiş ormanlarda yetişen görülmemiş 
bir çiçek, duyulmamış bir böcek, su katılmamış bir kö
çek değildi. Bu, her Allah'ın günü her yumurcağın ka
ralaya��leceği bir şeydi. Amma velakin kazın ayağı öyle 
değil. Oteki konulan bilmem ama çocuk resimleri ko
nusunda bu arkadaşlar otobüsü kaçırmışlardı. . .  

Çocuksu, son elli yıl içinde yalnız resim sanatının 
değil gözle tadılan bütün sanatlara damgasını basmış bir 
gerçektir. Ama hurda çocuk resmiyle çocuksuyu ayı
ralım. Çocuk, çocuğun kendisi. Resim yapar, ama ço-
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cuksuyu büyükler bile bile yapar. İşte bazı ressamlar 
otobüsü burda kaçırıyorlar . . . . 

Çocuksu, son elli yıl içinde gelişen bir fidandır. He
nüz fidan ama ilk meyvelerini sunmuş, tadını tuzunu ke
sin olarak belirtmiş bir fidan. Bu fidan daha ne kadar 
büyür? Büyüdükçe meyvesi artar mı , yoksa eksilir mi? 
Falcının akıllısı gelecekten çok geçmişe güvenir. Falcılık 
şartsa, bu fidan bildiğimiz bütün fidanlar gibi boy atıp 
gelişecektir. 

Bundan elli yıl önce çocuksu yok muydu? Vardı el
bet. Ama çocuksu. bir değer sayılmazdı. Çocuksu olanın 
çenesi okşanır, gülünür . . .  ve geçilirdi. Ama çocuksu bi
zim günlerimizde bir değer ölçüsü oldu . . .  

Bizim kuşak. çocuksudaki çocuğun kendisinden ön
ce, ağababalannı sevdi. Koca koca insanların elinden çı
kan Afrika-Kabile-Yamyam sanatını. Arkasından hiç de 
yamyama benzemeyen, Kolomb öncesi Amerika yer
lilerinin işlerini. Bunlar çocuk elinden çıkan işler değildi 
ama çocuksu kokuyordu buram buram . . .  

Çocuk resimlerinde, konudan korkmama yabana atı
lacak bir davranış değil. Bunu çok çeşitli örneklerle be
lirtmek, değerlendirmek gerek. 

1 .  Renk seçimindeki, renk ayarlarındaki şaşmayan 
ölçüler. 

2. Konu seçimindeki pervasızlık 
3. İstifteki inanılmaz ressamca davranış. Ön plan

dakilerin küçük, arkadakilerin büyük oluşundan doğan 
sonuç. Yatık sahnenin, tiyatro perdesi halinde, duvar ha
linde dikilmesi. Görüş rahatlığı. Tiyatro sinema ilişkileri. 

4. Malzeme seçiminde çocuğun pervasızlığı. Mal
zemeye esaret yok. İster kurşun kalem ister tebeşir, su
lu-yağlı ne boyası olursa olsun. Yeter ki kolay kırılsın. 
Kolay işlensin. Çocuk gücünü aşmasın . . .  

Çocuksu konusu işleyenin, çocuk işiyle acemiliği, 
şapşallığı, beceriksizliği, aptallığı kanştırmaması gerek. 
Size başımdan geçen bir olayı , bu güne kadar geçerli ol
duğu için, anlatacağım. Göz konusuna 1 94 l 'de kancayı 
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takmışım. Çorum'un Mecitözü kazasında, Amasya yo
luna bakan bir köyde tanıdım. Reyhan Bacı'yı 35-40 yaş
larında ama bir hatun. Gözlerini birçok köylümüz gibi çi
çekten kaybetmiş. Yüzünde çiçekten kalan çukurcuklar 
ve göz yerinde iki belirsiz çizgi. Tefle söylüyordu tür
külerini, o canım türkülerini. Kuyu dibinden gelen derin, 
dokunaklı bir sesi vardı. Bana istediğimden çok türkü 
söyledi. Bir harçlık vermek istedim, üzüldü. Onu kır
dığımı anlayınca, tamir edeyim derken daha büyük bir 
pot kırdım. çok sevdiği tefıni aldım, iki saat uğraşıp bir 
sürü nakışla rengarenk donattım. Ve bu donatmayı ya
parken, Reyhan Bacı'nın bunları hiçbir zaman gö
remeyeceğini unuttum. . .  Ayıldığım zaman iş işten geç
mişti. Parmaklarının tefin üzerinde dolaşışını hala ha
tırlarım. Eline sağlık diye bir de türküyle uğurlamıştı be
ni. Reyhan Bacı'dan bir sürü resim yaptım. Ama resim 
sanatının bütün inceliklerine karşın, kapalı gözle gör
meyen gözü belirtmek mümkün mü? Bunu daha sonra 
Aşık Veysel'le dost olunca bir kere daha duydum. Vey
sel'den bir sürü resim yaptım: 

"Kuş olsaydın kurtulmazdın elimden 
Eğer görseydim göz ile senf' 

diyordu Veysel. 
"Dağlar çiçek açar 
Veysel dert açar'' 

diyordu. Nasıl vermeli bu yitik dramını? Üç yıl dü
şündükten sonra buldum. Veysel portresini kocaman bir 
göz motifi üstüne oturttum. Portreden önce göz gö
rünüyordu, rahatladım. Ama benim yıllarca arayıp bul
duğumu, ilkokul çocuklarının bir ders saati içinde, daha 
alasını bulduklarına şahit oldum. Konu: Kör dilenci. . .  
Otuz çocuktan beş tanesi, dilenciden önce dilenci bo
yunda kocaman gözler çizmişlerdi. Buyurun da siz buna 
acemilik, şapşallık deyin bakalım . . .  

(Kültür ve Sanat. Yıl 2,  Sayı 4 ,  Haziran 1976) 
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SİNAN'NIN SİLLESİ 

lstanbul deyince aklıma Koca Sinan gelir 
On parmağı on ulu çınar gibi her an yükselir 
Sonra gecekondular gelir ardı sıra 
isli paslı yeüm 
Hey benim dev memesinde cüceler emziren 
Acaip memleketim. 

Heykeltıraş olsam Sinan'ın boyunu bosunu bilmem, 
ama ellerini kocaman yapardım. Bildiğiniz ellerin birkaç 
misli büyük, Eti anıtlarındaki eller gibi küt küt , çentik 
çentik kocaman eller. Tuttuğunu koparan, kopardığını 
yepyeni ve bitip tükenme bilmeyen bir ömürle yuğurup 
yeni baştan kuran, öpülesi, dünya durdukça nur içinde 
yatası emektar eller. 

Geçen gün Süleymaniye'yi. dolaşırken bu kocaman 
elleri görür gibi oldum. Her parmağı kudretli bir yay gibi 
gerilmiş, yaşından değil hırsından titreyen, öfkesinden 
ne söyleyeceğini şaşırmış, öfkesinden kıvnm kıvrım kıv
rılan, kuduran, köpüren eller. 

Koleksiyon meraklısı doktor arkadaşımız Jan Mari'yi 
gezdiriyorduk. Süleymaniye'nin avlusunu dolaşırken 
utancımızdan yerin dibine gireceğimiz geldi. Süleymani
ye'nin avlusu, hele denize bakan tarafı milletçe, to
pumuzun yüzünü kızartacak bir bakımsızlık, bir çöplük 
içerisinde idi. Bitişik türbenin demir parmaklıkları yarı 
bellerine kadar; kir pas içinde, çöplük eşyasına gö
mülmüş, mezar taşları devrilmiş; mezar taşları arasına 
bir ip gerilmiş, ipe donlar gömlekler serilmiş. 

Çeşmeleri diri diri sökülmüş şadırvanın önünde bir 
düzine insan, kavun karpuz yemişler, kabukların ve çe
kirdeklerin üzerine üşüşen karasinek bulutu altında ho
rul horul uyuyorlar. Gene denize bakan tarafta bir kö
şede beş altı kişi kağıt oynuyor. Süleymaniye'ye bağlı ya
pıların birisinin böğründen bir çamaşır ipi geçiyor. O da 
henüz yıkanmış çamaşırlarla donanmış. Yani utanmasa-
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lar minarenin arasına ip gerebilseler, bütün mahalle ça
maşırdan mahya kuracak. 

Gitgide ağırlaşan ve el ile tutulacak hale gelen bir 
utançla Süleymaniye'nin etrafında dönüyoruz Avlu tam 
bir çöplük olmuş. Şadırvanın solunda ana yapının al
nının ortasında denilebilecek bir yerde isli lamba fitili ile 
yazılmış hissi veren korkunç bir yazı: 

- Burada top oynamak yasaktır. 
Çamaşır asmak yasak değil. Sırtüstü uyumak yasak 

değil, kağıt oynamak, kavun karpuz yemek yasak değil 
de top oynamak yasak! 

- Hay keşke top oynasalar da, şu korkunç yazıyı sil
selerdi. 

Fransız dostumuz bizim fena halde utandığımızı gö
rünce , adım başında rastladığı bakımsızlık örneklerini 
görmemezlikten geliyor. Süleymaniye'nin herkesin göz
lerini kamaştıran taraflanna takılıp kalıyor: 

- Ne güzel ölçüler. Ne rahat. ne sade, ne sıcak bir 
kuruluş, derken yutkunuyor: 

- Peki bu incir fidanı da ne oluyor? Yoksa yapının al
nının ortasında incir fidanı mahsus mu dikilmiş? 

Söyleyecek söz bulamıyoruz. İncir fidanı orada Sü
leymaniye'nin böğründe göz göre göre boy atan, gelişen 
kanserli bir ur gibi; yan gelmiş esniyor. 

Fransız dostumuza söylemeye dilimiz varmıyor ama 
içimizden, 

- Buna Sinan'ın ocağına incir dikmek derler, diye 
düşünüyor, bu bakımsızlığın dehşetinden kendi payımıza 
düşeni kabulleniyoruz. Sinan'ın kocaman elleri öfkesin
den tir tir titriyor. Bu el kocaman bir sille, insafsız bir to
kat, insanı yedi kat yerin dibine geçirebilecek bir şamar 
kesiliyor: 

- Bu bakımsızlığın suçlusu kimdir, gösterin diyor. 
Bu şamar suratına bir yıldınm hışmı ile inmeli. 

Bunca emek, bunca sevgi, bunca saygı ile kurulan 
böyle bir yapı böyle mi tutulur? Sinan'ın emektar elleri 
çarpacak bir surat anyor. 
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Arka avludan denize doğru sıralanan kubbeler, bir
biri arkasından balonlar gibi sönüyor. Kiminin ka
burgaları gözüküyor. kiminin kurşunlarını çalmışlar. Bu 
yetmiyormuş gibi bu canım yapılara şamandıralara mu
sallat olan midyeler misali, aşağının bayağısı çirkef evler 
yamamışlar. Kirli , pasaklı, bitpazarı yamaları. 

Sinan'ın şamarı inecek surat arıyor. 
- Kim bunlar? diyor. Bunlar benim torunlarım mı? 

Koca İstanbul'da yer bulamamış da gelip benim binbir 
emekle kurduğum yapıya yapışmışlar. Ama bu fakir fu
karanın suratına bu şamarı indirmeye elim varmıyor. 
Onları vuran vurmuş, yıkan yıkmış. 

Ama bu şamar bir tarafa inmeli, bir mabedin, eşine 
az rastlanan bir sanat eserinin bu denli bakımsızlığından 
birisi sorumlu olmalı. 

Ara da bul bakalım Sinan amca sorumluyu! . .  
- Suçlu nerede? Ata bindi. At nerede? Dağa kaçtı. 

Dağ nerede? Yandı kül oldu. 
Ama bu sille birbirimizden birbirimizin suratında 

şaklamalı. Eğer bu sille kendimize getirmezse Sü
leymaniye beş on sene sonra iflah olmaz bir duruma dü
şecektir. 

Değerlerini milletçe benimsediğimiz, bugüne kadar 
gelmiş geçmiş en büyük mimarlardan birisidir, diye okul
larda bellettiğimiz, her yıl mezarı başında nutuklar çek
tiğimiz Koca Sinan'ın en önemli yapısı bu durumda olur
sa, köşede bucakta kalmış olanlara selam olsun! . .  

Bu işlerden sorumlu bir kimse, bir kurul , bir kurum 
varsa kaça kadar sayacaksa saysın. Süleymaniye'ye bak
sın da hizaya gelsin, kendine gelsin. 

Kendine gelir gelmez Edimekapı'ya kadar uzansın. 
Kariye Camii'ne gitsin. Orada Amerikalı dostlarımız on 
beş seneden beri iğne ile kuyu kazıyorlar. On beş se
neden beri milyonlar harcayarak mozaikleri ortaya çı
kartıyorlar. Onları alıcı gözü ile seyretsin. Bir sanat eseri 
üzerine titremek ne demektir, görsün. 

(Tezek, s. 1 32- 136) 
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İNSANA, YURDUNA, DAGLARA ve ACILARA DAİR 

5 Eylül 1938 

Edirne'ye geleli üç dört gün oldu. Burada bir ay ka
lacak ve yalnız resim yapacağım. Dansı senin başına, 
Yukule-le. Sen, temmuz sıcağında titreyen modellerine 
kömür yetiştirmeye çalışırken, ben Tunca kıyılarındaki 
söğütlerden gölge dileneceğim. Sen insan vücudunu hat
metmeye çabalarken, ben dağlarla güreş tutacak, ır
maklarla yanşacak, ufuklarla boy ölçüşeceğim! Fakat 
merak etme Yukule-lel Seninle bir gün aynı dört köşe 
içerisinde buluşacağız. Sen bir insan ayağını bir ağaç 
gövdesi gibi yere saplamaya çalışırken, ben de söğüt 
ağaçlarında bir vücut sezmek için çırpınacağım. Sen dol
ğun bir kadın sırtında bir dağ parçası · yontmaya ça
lışırken, ben başı boş dağlarda çırılçıplak Yunan ilahları 
bulduğuma sevineceğim. 

6 Eylül 

Selimiye'ye Dair 
Edirne, İstanbul'a çok benziyor. Yalnız, dümdüz bir 

İstanbul. Bu dümdüz şehre bir tepe lazım geldiğini ilk 
defa anlayan Sinan olmuş ve şehrin ortasına Selimiye'yi 
bir dağ parçası gibi dikmiş. Selimiye, şehri yakasından 
tutup bir parça göklere kaldırmasa, Edirne'yi kuşatan 
söğüt çemberi, bu payitahtı inkar edecek. . .  Fakat, ne ya
lan söyleyeyim, ben Sinan'ın şaheserini Edirne'ye ya
kıştıramadım. Bir de, burada o kadar yalnız kalıyor kil 
Onu saran evlerin hemen hemen hepsi, sırf mimarinin 
heybetini işaret etmek için çizilen sıska bir ağaç veya in
san resmi kadar cüce kalıyor. Burada sıkılıyor. Onu ls
tanbul'da görmek isterdim. Sinan burada, fakat arşın 
orada! Bu tepe, ancak İstanbul'un ufuklarında layık ol
duğu aksi sedayı bulacaktır. 
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9 Eylül 

Günlerdir Selimiye'nin etrafında dönüyorum. Edir
ne'ye kadar gittikten sonra Selimiye'nin bir resmini yap
madan dönmek garip olacaktı. Nihayet bir sabah dört 
beş ağaç arasından onu yakalıyorum. Müthiş bir te
reddüt devresinden sonra çalışmaya başlıyorum. Si
nan'ın mimarisinden ödüm kopuyor. Selimiye bir aslan 
heybetiyle önde kurulmuş. Her fırça darbesinde onun 
homurdandığını duyuyorum. Bu dövüş tam altı saat ka
dar devam ediyor. Göklere sığmayan bir mimariyi dört 
beş saat içinde avuç içi kadar bir muşambaya yer
leştiremeyeceğime ewelden hüküm verdiğim için, sa
atlerce uğraştığım resmi tertemiz kazıyorum. Sinan'dan 
ödüm kopuyor. Onun eseri önünde aylarca bağdaş ku
rup oturmak lazım. 

1 1  Eylül 

Bugün sabahın yedisinden akşam sekize kadar eski 
bir sokak başında çalışıyorum. Birkaç kerpiç ev ara
sından kambur telefon direklerine dayanarak uzaklaşan 
eski bir çatı . . .  Ben sehpamı yerleştirmeye çalışırken ya
nıbaşımdaki evden, otuz-otuz beş yaşlannda bir adam 
çıktı. İşine gitmeden önce birkaç dakika yaptığım işle 
alakadar oldu ve uzaklaştı. Öğleye doğru aynı adamı gör
düm. Herhalde evine yemeğe gelmiş olacak. Benim ba
şıma bir sürü çocuk üşüşmüş , seyrediyorlardı. Ya
nıbaşımdaki evde oturan adam yemeği yedikten sonra, 
işine gitmeden önce, tekrar yaptığım resme birkaç da
kika baktı ve uzaklaştı. Saat altıya doğru aynı adam işin
den döndü. Evine gitmeden önce gelip, yanı başımda 
durdu. Bir yaptığım resme, bir de karşıdaki sokağa ba
kıyor ve beni rahatsız edecek kadar sehpama sokulan ço
cukları uzaklaştırıyordu. Ben, artık kutuyu kapamış, bir 
köşede yaptığım resme bakıyordum. Bir saatten beri be
nimle beraber karşıdaki sokağa bakan adam, yanında
kilerden birine, 
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"Bre Ahmet" diyordu, "on seneden beri bu evde otu
ruyorum. Dünya gözüyle bir defa bile şu sokağa bak
mamıştım. Meğer bizim sokak ne güzelmiş!!" 

Bu adam alay etmiyordu Yukule-le. Hakikaten ben 
sehpamı toplamış giderken o sigarasını tellendirmiş hala 
sokağa bakıyor ve "ne tuhafll l  ne tuhafl ll"  der gibi başını 
sallıyordu. 

Şu muhakkak ki Yukule-le, resmini yaptığımız bü
tün mevzulara seyirci de bizimle beraber birkaç saat 
bakmış olsaydı resim dünyası cennete dönerdi. 

(Yukule-le'ye Mektuplar, s. 8 1-84) 

HALK SANATI ve YAZMALAR 

Halka halk sanatından bahsetmek tereciye tere sat
mak gibi bir şey. öyle ya mesela bir kunduracı 
dükkanına giriyorsunuz, kunduracının diktiği pabucu 
elinden alıyorsunuz ve ona: 

- Bak şimdi dinle ben sana bunun nasıl yapılacağını 
bir güzel anlatacağım . . .  diyorsunuz. Vallahi insan bir ak
si ustaya çattı mı pabucu başına giydiğinin resmidir . . .  

Halka halk sanatından bahsetmeye cesaret edişim 
şundan geliyor: Halk sanatı aldı yürüdü. Bugüne kadar 
çerez kabilinden tadılan, çenesi okşanıp şöylece sa
vuşturulan halk sanatı şimdi baş köşeye gelip oturdu. 
Resimde olsun, heykelde olsun, şiirde, müzikte, dansta 
olsun halk sanatı başta geliyor. 

Hani Yunus Emre için Mevlana'nın şöyle bir söz söy
lediği rivayet olunur: 

- Tasavvufun hangi mertebesine yükseldimse kar
şımda hep Yunus'u buldum. 

Benzetmek gibi olmasın ama bendeniz de yirmi se
neden beri yüreğimi ağzıma fırlatan sanat eserlerinden 
hangisini bir parça kurcalasam altından ya bir kilim çıktı 
ya bir yazma yahut da bir köy türküsü, bilemedin bir es
ki Türk çinisi. 
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Halk sanatı ile bazı kimselerin halkın hoşuna böylesi 
gidiyor diye yaptıkları tatsız tuzsuz sanatı birbirine ka
rıştırmamak lazım. Halk sanatı doğrudan doğruya halk 
tarafından yapılan sanattır. Her şeyden önce köklü bir 
geleneğe dayanır. Belli başlı bir ihtiyacı karşılar, işe ya
rar, muhit şartlarına yüzde yüz bağlıdır, tek olarak kal
ması değil kolaylıkla üremesi, yayılabilmesi meziyet sa
yılır, akla sığmayan tarafı yoktur ama aşksız da meş
kedilmez, şöhretin ve paranın şerrinden mümkün olduğu 
kadar kendisini korumasını bilir. Her birisi ünlü bir sa
natçıyı a.bad edecek çapta olan bu kadar meziyet bir ara
ya gelir de halk sanatı ortalığı nasıl haraca kesmez . . .  

Memleketimiz halk sanatı bakımından bir hazinedir. 
Tarihimiz, coğrafyamız, bize birçok milletlere sahip ol
mayan imkanlar sağlamış, halk sanatımız bütün kol
larda gelişmiş, kök salmış, bu bakımdan şiir, müzik, mi
mari, nakış, dans gibi sanat kollarının hepsine tosun gibi 
eserler vermişiz, bunlar arasında bilhassa nakışlarımızın 
bütün çeşitleri çoktan ata binmeden Manş denizini aş
mışlar. Bundan yirmi sene evvel en güzel kilimlerimizi 
Londra müzelerinde gördüğüm zaman şaşırıp kalmıştım. 
Bu kilimler ve bizim çeşitli nakışlarımızın zamanımızın 
en büyük ressamlarına renk ve biçim dersi veriyor der
sem belki de Acem mübalağası yaptığımı sanacaksınız. 
Kilimle resmin ne münasebeti var diyeceksiniz . . . . .  

Halk sanatında resmin yerini nakış tutar. Ömründe 
bir tek sahici tablo görmemiş milyonlarca insan vardır 
fakat içerisine nakış girmemiş bir tek ev, bir çift göz bu
lunabileceğini sanmam. İskambil papazını kral, maça kı
zını kraliçe sanacak kadar dünyadan habersiz ya
şayanların hayatında bile nakış mühim bir yer tutar. Bi
zim memleketimizde nakışın tuttuğu yere gelince, bu 
alanda eşimiz yoktur diyebiliriz. Çünkü bize suret çiz
meyi yasak etmişler biz de bunun acısını dünyanın hiç
bir tarafında bulunamayacak kadar çeşitli nakışlar ya
parak çıkarmışız . . . . .  

Halk sanatımızın yüzünü güldüren has biçimler yaz
macılığımızda hala yaşamaktadır. Biçim geleneği Ka
palıçarşı alışverişine rağmen hala ayaktadır. Fakat has 
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renk geleneğimiz bu kargaşalıkta güme gitmiştir. Bana 
öyle geliyor ki, devlet baba elini uzatmadıkça nakış sa
natımıza dünya çapında bir değer sağlayan renkleri an
cak müzelerde seyredebileceğiz. Has renklerden mahrum 
herhangi bir nakış yaşama gücünün yansından çoğunu 
kaybetmiş demektir. Islanmaktan, gün ışığından korkan 
bir renk hayatımıza nasıl karışır. Fakat ne yazık ki çürük 
renkler bugün ta köylerimize kadar işlemiştir. Devlet ba
ba has renkleri bir memleket meselesi olarak ele almazsa 
birkaç sene sonra memleketimizde değil has renkli bir 
yazma, bir tek peşkir, bir tek çorap, bir karış kilime rast
lamak imkansız olacaktır. Anadolu'nun birçok yerlerinde 
hfila has renkleri bilenler. bulanlar var. Bir yandan bun
ları incelerken öte yandan kimya ilminin en son ni
metlerinden faydalanmamız lazım. Bizim kökleri, to
humlan, kaynatarak bulduğumuz has renklerin daha iyi
leri çoktan bulunmuş. Tabii çürüklerden biraz daha pa
halı fakat aylarca göz nuru dökülerek örülen halis na
kışlı bir kilimin çürük renklere bulanmasından daha ha
zin ne olabilir . . .  

Has renklerin bir kısmına İstanbul yazmacılarında 
rastladım. Onlara kavuştuğum zaman o kadar sevindim 
ki, günlerce üstüm başım, elim yüzüm has renklere bu
landı. Yalnız üstüme başıma değil ciğerime kadar iş
lediler. Gündelik hayatıma, konuştuğum dile karıştılar. 
Has renk, has biçim derken bir sabah şu destanla uyan
dım. Şiirin ne elinden kurtulmanın imkanı var, ne di
linden. Halk sanatı, rengi, biçimi, yazması, fistanı derken 
işte size bir yazma destanı. 

(Resme Başlarken, s. 359-362) 

TEVFİK FİKRET'İN RESİMLERİ 

Arkasından atlı kovalıyonnuşçasına, çala fırça ça
lışan ressamlar vardır. Yaptıkları iş bir çırpıda bitmezse 
yanarlar. Tuttukları yol. kullandıkları boya tashih kabul 
etmez. İşe öyle bir hızla, öyle bir hışımla girişirler ki elin 
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hareket gücü kafayı, düşünceyi kat kat aşar. Çoğumuz 
imzamızı bir çırı;>ıda atarız. Bu çırpının en büyük özelliği 
çabukluğudur. imzanızı bir nefeste atacak yerde, akıllı 
uslu kopya edercesine atarsanız kendi yazınızı ta -
nımazsınız. İşte böyle, bir çırpıda resim yapanlardan iyi 
bir ressamın işini alın. Bu ressamın ille de bir Van Gogh, 
bir Picasso olması şart değil, kendini bulunduğu mem
lekete kabul ettirmiş, ortanın üstüne ulaşmış bir ressam 
olsun. Evet böyle bir ressamın işiyle Tevfik Fikret'in re
simlerinden birini alın, bunlan, her ikisini de tanımayan 
ama resim sanatının bütün inceliklerini çok iyi bilen çe
kirdekten yetişmiş bir yabancı eleştirmeciye, olmadı bir 
ressama gösterin. Öyle sanıyorum ki Tevfik Fikret'in res
mi ağır basacak. Bunlardan hangisinin amatör han
gisinin meslekten olduğunu anlamakta bilirkişi bir hayli 
ter dökecek. . .  İnanmazsanız tecrübesi bedava sayılır. 
Alın demin anlattığım yolda birkaç resmi, Tevfik Fikret'in 
resimleriyle karşılaştırın . . .  

Ne tuhaf; Fikret'e şiir yazmayı kesinlikle yasak et
seler, şiire harcadığı emeği resme katmasını zorlasalar 
yalnız memleket çapında değil dünya çapında bir ressam 
olurdu. Gördüğümüz kadarıyla bu resimlerde güçlü bir 
ressamın soluğu, gücü, davranışı var. Peki nasıl olmuş 
bu? Öteden beri resmi değerlendiren Galatasaray Li
sesi'nde uzun süre müdür oluşu mu? Meslekten yetişmiş 
ressamlarla çok yakın dostluklar kurması mı? Çok güzel 
tabloların iyi kopyaları. belki de sahicilerini görme fırsatı 
elde etmesi mi? 

Bunları incelemek nasip olmadı ama içimizden bi
rinin bu güzel konuya kanca takmasını ne kadar is
terdim. Görgüsüz, bilgisiz, soylu bir geleneğe da
yanmadan yapılır iş değil Fikret'in tabloları. Resimlerin 
hiç birinde bir rastgele çıkış, bir laubali davranış yok. 
Hepsi daha önce kafada çözülmüş, ana parçalan kesin 
kararlara bağlanmış, çekirdekten yetişmiş ressamlara 
yaraşan resimler. Lüzumsuz falcılık neye yarar? Ama bu 
resimleri dikkatle inceleyen, biraz da edebiyat bilgisi olan 
kişinin kulağına şöyle bir ses geliyor: 
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- Fikret kırk yıl daha yaşayabilirdi, bu kırk yıl içinde 
en az yüz resim daha yapabilirdi. Ve resimlerin hiç biri 
şair Tevfik Fikret'ten aşağı kalmazdı . . .  

Eğer Tevfik Fikret, "Ferda" manzumesini yazdığı za
man Aşiyan'daki resimleri sergileseydi nasıl karşılanırdı? 
Ben bunu bir türlü tasarlayamıyorum. 

Bir ay önce bu derginin kapağında kırmızı kalemle 
çizilmiş bir desen vardı . . .  Lautrec , Matisse sandım. Hiç 
biri değil, Ayzeştayn'ın bir krokisiydi. Onun en önemli fi
limlerinin ana sahnelerini bütün ayrıntılarıyla siyah be
yaz çizdiğini, boyadığını biliyordum, ama bunlar daha 
çok fotoğraf kokan işlerdi. Halbuki kapaktaki desen ba
yağı usta elinden çıkmış bir işti. 

Bir gönülde iki sevda sığdırabilenlere artık düşman 
gözüyle bakmıyoruz. Ara sıra iğneliyoruz onları ama kı
namıyoruz. Bu olayın en güzel örneklerinden birini de 
kardeşim Sabahattin Eyuboğlu verdi. Hem kitap yazıyor, 
hem fotoğrafla, sinemayla uğraşıyordu . . .  

Tevfik Fikret'in ressamlığı üstünde ne kadar dursak 
yeridir. Bizim milletiınizin oldum olası kulağı deliktir. Şiir 
bizler için çantada kekliktir. Ama resim . . .  Hele hele bize 
şu çevremizi akıllıca inceleme servetini bağışlayan resim, 
henüz atına binip Üsküdar'ı aşmamıştır. Tevfik Fikret'in 
ressamlığı bu körpe fidanın daha büyük bir hızla boy at
masını sağlayacaktır. 

(Milliyet Sanat, Sayı 1 45, 1 5  Ağustos 1 975) 

MİNYATÜRLER CENNETİNDEN GRECO'YA 

Rembrand'ın Türk ve Acem ıninyatürlerinden bazı 
kopyalar yaptığını, onları uzun uzadıya tetkik ettiğini öğ
rendiğim zaman şaşırıp kalmıştım. 

Boğazına kadar gölgelere gömülü bir sanatkarın en 
ufak bir ışık, gölge endişesinden azade minyatürler cen
netinde ne işi vardı? 

Minyatürler cennetine giren bütün motiflerin canları 
ellerinden alınıyor, ağırlıkları, ışıklan, gölgeleri, velhasıl 
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yer yüzünden getirdikleri her şey müsadere ediliyor ve 
bütün bunlara mukabil nakışın ebedi hayatı veriliyordu. 
Orada her şey nakış halinde donup kalmağa mahkumdu . 
Sesler, kokular nakış kesiliyordu. Rüyalar, insanlar, çi
çekler her şey nakışın candan sıyrılan hayatını ya -
şıyordu. 

Bal kokan gölgelerini, altın kokan ışıklarını ve her bi
ri bir salkım kadar üsare yüklü kadınlarım, soyunup 
minyatürler bahçesine giren Rembrand oradan neler dev
şirmişti? Bunu müthiş merak ediyor fakat bir türlü 
Rembrand'ın eserlerini dokuyan alaca karanlıkta min
yatürlerden devşirme en ufak bir tesir seçemiyordum. 
Merak ediyordum, çünkü ben o aralık bir taraftan min
yatürleri ve onun etrafına sıralanan tezyini sanatları, çi
nileri, dokumaları, oymaları delicesine seviyor, bir ta
raftan da aynı hızla Greco'da kemal devrine yükselen ve 
adına Peinture denilen halisüddem resmi tadıyordum . . .  

Tezyini sanatlarına haşirneşir olduğum müddetçe 
"canlı" kelimesinden ödüm kopuyordu. Minyatürlerin 
cennetine canın ötesinde başlayan bir sanat olduğu için 
hasret çekiyordum. Onların fırçalarına değen motiflerin 
canlarını almak için ne kadar eziyet çektiklerini bi
liyorum. Göbekli bir insanı, bir atı kitap arasında ezilmiş 
bir çiçek gibi yamyassı bir hale koymak hakikaten güç 
bir şeydi. Uç yüz kiloluk bir ata tüy kadar hafif bir nakış 
inceliği vermek bununla beraber at denilen mahlukun 
bütün zarafetini kaybetmemek kolay bir iş değildir. Bu
nu birçok modern motifleri sadeleştirmek, onlara bir na
kış hayatı vermek isteyenler çok iyi bilirler. 

At, Acem minyatürlerinde o hale gelebilmek için kaç 
sanatkarın ve kaç asrın imbiğinden geçmişti! Gemiler, şi
mendiferler, otomobiller,  minyatürlerdeki atlara nasip 
olan harikulade sadeliği ve tezyini kıymete erişebilmek 
için birçok büyük sanatkarın ve birkaç asrın imbiğinden 
geçeceklerdir. 

Zaman geçtikçe tabiatın müzelerden daha çok sürp
rizler taşıyan uçsuz bucaksız bir alem olduğunu kav
radıkça, ondan alınan hazzın sanat eserinden alınan haz-
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dan daha çok "yaratıcı" olduğunu sezince, tezyini sa
natlardaki tabiat bana bir müstehase gibi gelmeğe başladı. 
Candan ve canlıdan hfila korkuyordum, bunların yerine 
"taze" kelimesini kullanmaya münasip görüyordum. Hal
buki taze diye tavsif ettiğim bütün resimlerin içerisinde can 
vardı. Hem de nur topu gibi bir cani . . .  

Tabiat aşkının, tabiatı her tarafından tetkik etmek hu
susiyetinin en iyi ressamlarda aldığı mühim yeri gördükçe 
resim sanatının kendi imkanlarına kavuşuyordum. 

Resmi tezyini sanatlara peşkeş çekenler ışığı ve göl
geyi azat eylemişlerdi. Tezyini eserleri asırlardan beri ay
dınlatan bir tek ışık vardı: Renklerin bünyelerinde saklı 
olan ışık! . .  Ondan ötesine Rembrand'lar, Greko'lar ka
rışıyordu. Bizim için gölge , canlı mahh1klann taşıdığı lü
zumsuz, manasız iğreti bir yükten başka birşey değildi. 

Işık ve gölgeye düşman kesilmiştik! 
Müzelerin kapılarını sonuna kadar açmış ışığı, göl

geyi azat eylemiştlk. Işığa ve gölgeye düşman kesilmiştik. 
Çünkü onlar eşyayı tagyir ediyor, ona hatır ve hayale gel
meyen ifadeler. kıymetler, heyulalar, hikayeler yük
lüyordu. 

Halbuki eşyayı çırçıplak mütalaa etmek lazımdı! Hal
buki çınar ağacı ayaklarını yere dokundurmadan evvel 
toprağa gölgesini seriyordu .  

Halbuki biz: çınar ağacının toprağa değdiği yeri gör
mek istiyorduk. 

Madem ki gölgenin başladığı yerde şekil dağılıyor, si
liniyor, gözden kaybolmağa yelteniyordu şu halde göl
genin başladığı yerde resim bitsin. Gözün görmez olduğu 
yerde şiir başlasın, musiki başlasın, ne isterseniz baş
lasın fakat resim bitsin diyorduk! . . .  

Uzun sözün kısası tabiatı niçin bir tek ışık altında 
mütalaa etmeli? Işık empresiyonistlerin elinde formları 
inkar ve tahrip eden bir silah olarak kullanıldı diye ona 
niçin küsüyoruz? Işık Greko'nun elinde ne muazam bir 
kuvvet oluyor! Bilhassa insan vücudu şimdiye kadar hiç
bir sanatkarın elinde Greko'da olduğu kadar hiç umul
madık bir şekilde aydınlanmamıştır? Desen anlayışı en 
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sağlam olan, Dürer Holbayn, Davençi gibi sanatkarlarda 
bile ışık; formu kırmamış, daima okşamıştır. Halbuki 
Greko'da ışık ve gölge daha mükemmel bir form alemine 
kavuşmak için formu kırar. yırtar, buruşturur. Bana öyle 
geliyor ki bütün mesele mevzua tam manasiyle tesahüp 
etmekte. Resmi yapılan motifi avucunun içerisine alacak 
kadar benimsedikten sonra ona yüzlerce ışık altında evi
rip çevirerek en ekspresif taraflarını seçmek. Greko'da bu 
var. O serçe parmağı kadar iyi tanıdığı insan vücudunu 
istediği ışık içerisinde yoğurabiliyordu. Bu yüzden o; in
san vücudu , kumaş ve gök yüzünden ibaret olan üç mo
tifle bugün her adım başı yepyeni bir mevzu bulan res
samlardan çok daha zengin ve onlarla mukayese edi
lemeyecek kadar ekspresif kompozisyonlar yoğurabildi. 

Greko'ya karşı beslediğim muhabbet gitgide büyüyor. 
Onda her gün yepyeni kıymetler seziyorum. Bana resmin 
tezyini sanatlardan bambaşka bir iş olduğunu o öğretti. 
Resimde heykelin alacağı yeri ondan öğreniyorum. Figür
leri hiç kırılıp dökülmeden kıvrım kıvrım kıvrılan, en ha
reketli pozlarda teatral edalara bürünmeyen ve formaları 
yalnız ışık, gölge ile parçaladığı için heykel kıymetinden 
bir şey kaybetmeyen başka bir ressam tanımıyorum. 

Greko'ya karşı sevgim büyüdükçe minyatürler cen
netinden baş döndürücü bir süratle uzaklaştığımı bi
liyorum. 

Canı ve ışık-gölge meyvesini ısırdığını gündenberi bu 
cennetten kovulduğumu biliyorum. 

(Güzel Sanatlar, Sayı 2, Mayıs 1940) 

BİZİM ATÖLYEYE MEKTUP 

Bugünkü dersimiz: YALNIZLIK 

Yalnızlığın kadarsın 
Yalnızlığın mis kokmalı 
Elle gelen düğün bayram 
Bir kişiyle oynanan 
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En zor en belalı oyun sanat olmalı 
Buram buram yalnızlık kokan 
Yalnızlık mı dedin büyük bir zindan 
Dünyanın en kalabalık zindanı 
Öyle bir hizaya getirir ki insanı 

Yalnızlığın kadarsın 
Yalnızlığın mis kokmalı 

Sanat mı yapmak istiyorsun. En büyük perhiz yal
nızlık. Ama bu sanata başlarken farkında bile olmadan 
giydiğimiz bir gömlek. Evet incecik, hafif bir iş gömleği . 

Sanata başlayanlara: 

- Günde en az altı saat yapayalnız kalmayı göze ala
biliyor musun? diye sormak yersiz . . .  

- Altı saat d e  laf mı? On altı saatten ne haber? diyen 
çıkar. Belki bunu da aşan olur. 

İş insanı öyle alır götürür ki saatler uçar gider. Evet 
ama işler tıkırında gidince saatler de akar gider. Yal
nızlığın bütün ağırlığı, bütün zehiri işler sarpa sardı mı 
çıkar. Elin kanatları kırıldı mı kafa da tekler ve biraz 
sonra tersine çalışmağa başlar kafa. İşte sanat oyu
nunun en belalı yönü. Kafa tersine işledi mi bütün ya
pılan işler bir kalemde bozulur. Eğer o zaman sanatçının 
imdadına sahici bir dost ama sanattan anlayan bir dost 
gelmezse felaketi . . .  Sanatçı o güne kadar yaptıklarının 
hepsini rahatça yok edebilir . . .  

Epey zamandır kaybettiğim yalnızlık hazretleriyle bu 
sefer Almanya'da buluşmak yazılıymış. İki buçuk aydır 
yurt dışındayım. Oldukça yorucu, kırıcı, bunaltıcı bir ça
lışmadan sonra yapayalnız uzun saatlerim oldu. 

Hani Altın Bilezik denen Sanat var ya . . .  o derde tu
tulmuş olmasam bu yalnız saatlerde aklımı ka
çırabilirdim. Bir yayla köyü! Orman içinde. . .  Çalıştığım 
cam tezgahı akşam beşte tamam, yedide işbaşı ediyorlar. 
Dokuz buçukta bir kahvaltı molası. On beş yirmi kişi ça-
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lışıyor cam tezgahında. Ayna işleri, demir, çelik, alü
minyum. doğrama işleri de beraber gidiyor. 

Bu sefer Almanya'dan aldığım en büyük ders bu: Ça
lışanları çok yakından izlemek , onlarla beraber çalışmak. 

- İşlerini bile bile, seve seve yapıyorlar. İş başında 
dalga geçmek, lüzumsuz gevezelik, sululuk ,  itişmeli ka
kışmalı şakalar yok. Şef hazan iki gün uğramıyor 
tezgaha . . .  hiç kimse şefin yokluğunu duymuyor. İşin gü
zeli: Bütün işçiler şef. bütün şefler işçi gibi. Bir işçi tıpkı 
bir şef sorumluluğu takınıyor gerektiği zaman. Kararını 
verip işi bitiriyor. Ama azar gelecekmiş ama tam aksi. . .  
oralı değil önemli olan işin akıllıca bitmesi. . .  Bütün me
sele işçi dediğin adamın en az lise boyunda bir kültür da
ğarcığı olması. Sonra işin başından bir orkestra gibi ku
rulup, herkesin işin sorumluluğunu kesin olarak bil
mesi. 

Ama bu işçi yalnız ve yalnız şu tek işi yapar değil. 
Çalıştığım tezgahta öyle olaylar gördüm ki, inanmak zor. 
Holbein'in resimlerinden çıkmış gibi yüzde yüz Alman ya
pılı otuz yaşlarında bir büro amiri hesap makinesi, te
lefon, daktilo, teksir makinesi başında. E . . .  bu Katip Çe
lebi hem mükemmel cam kesiyor, tahta biçiyor. Boya ta
bancası kullanıyor. Şefin şoförü sanmıştım , adam birinci 
sınıf cam işçisi. Şoförlük de caba. Bin kilo cam taşıdık 
beraber. yedi yüz elli kilometreyi tereyağı gibi çekti çı
kardı. 

Torna tezgahı şefi, karlı günlerde şefin garajının önü
nü kürüyorduf . .  Eşini hiçbir tarafta görmediğim bir aile 
çalışması kurmuşlar. Ortada işlenen mal herkesin gibi 
muamele görüyor. 

(Resme Başlarken. s. 5 18-520) 

Bedri Rahmi Eyuboğlu 'ndan 
Babasına 
(Paris'ten lstanbul'a) 

Paris, 7 Şubat 1933 
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Babacığım. 
Dün, ekspozisyonun son günü olduğu için tuvalleri

mi almaya gitmiştim . . .  Galerideki adresime bir mektup 
buldum. Agabey size suretini çıkardı: Bugün re
simlerimden yalnız iki tanesinin fotoğraflarını çıkartmaya 
götürdüm . . .  Vapu rları önceden müfettiş beye vaadettiğim 
için bana nasılsa iyi bir resim gerekti. . .  İyi bir fotoğrafı 
demek istiyorum . . .  Fotoğraflar iki gün sonra hazır olunca 
dergiye göndereceğim. Bir de "Milliyet." "Hocama açık 
mektup" diye bir yazı, bir iki resim göndermeyi dü
şünüyorum. Ama bu makalemsi açık bir mektuba bir 
türlü başlamaya cesaret edemiyorum . . .  

B u  sergi dolayısıyla birçok ahbap edindim. Bunların 
içerisinde benim tuvallerimle çok ilgilenen bir "Kritik 
d'ar" (sanat eleştirmeni) var. Yakında o da büyük bir der
gide yine aynı sergide eserlerini sergileyen Hale Asafla 
benim resimlere ait bir yazı yazacağını söylüyor. Bakalım 
hayırlısı . . .  

Efendi babacığımın yine Trabzon'a kaçacağını ya
zıyorsunuz. Neredeyse bahar gelecek. . .  İstanbul'un ba
harına doyum olur mu? Trabzon'u, daha doğrusu Po
lathane'yi lstanbul'a getirmek mümkün değil mi? An
neciğime bir türlü ayrı yazamıyorum, beni affetsin . . .  Ko
c aman kocaman sevgiler . . .  Özlemler . . .  Babacığım. 

Bedri Rahmi 

(Kardeş Mektuplan, s. 97-98) 

Bedri Rahmi Eyuboğlu'ndan 
Annesine 
(İstanbul'dan Trabzon'a) 

İstanbul. 26 Haziran 1 95 1  

Canım Anneciğim, 
Bugün babamla hesapladık, sen gideli tam on beş 

gün olmuş. Ramazan günleri kimine uzun gelir, kimine 
kısa. Bir hayli uzun geldi Ramazan günleri. 
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Ne garip olmuşum ey munis can sen gideli. 
Eren hala Ankara'da. Sık sık telefonla konuşuyoruz. 

İşler iyi gitmiş. Epey alışveriş olmuş. Herhalde daha bir 
hafta orada. 

Emek apartmanı bildiğin tempoda işliyor. Ben ek
seriya sabah çıkıp, akşam geliyorum. Arasıra Mehmet'i 
de beraber götürüyorum ,  konu komşu bir parça kafa 
dinlesin diye . Bazen de ağabeyle denize çıkıyoruz. Önceki 
gün Erenköy'e Saadet ablalara gittik. Bizim bu yaz prog
ramımız ne olacak hala bilmiyorum. Trabzon'a gelmeyi 
kararlaştırmıştık. Bakalım becerebilecek miyiz. 

Benim yazmalar aceleye geldi, ama makbule geçti 
ise. . .  ablalar için de yapıp göndereceğim. Teyzemi, ab
lalarımı çok özledim, inşallah bu yaz onları kucaklamak 
nasip olacak. Mehmet'le hepinizi kucaklarız. Kırk veya el
li teneke Trabzon peyniri için kaç yüz lira lazım? Bana 
bildir. Trabzon peynirinden başkasında iş yok. Yalnız be
nim anlamadığım nokta: Niçin hamsiler becerip buraya 
kadar kendi başlarına geliyor da Trabzon peyniri araya 
adamları koymadan, alıp başım gelemiyor. 

Sana yazma üstüne bir mani söyleyeyim .  
Yazma boyacıklan 
Ellerime bulaştı 
Yeni bir yazma yaptım 
Gavur müslüman şaştı. 
Hafız teyzemin ellerinden, ablalarımın gözlerinden, 

senin yanacıklarından öperiz canım anneciğim. 
Bedri Rahmi 

(Kardeş Mektupları, s. 323-324) 
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V - HAKKINDA YAZILANLARDAN 
ÖRNEKLER 

BEDRİ RAHMİ'NİN RESİM SERGİSİ 
Ahmet Hamdi TANPI NAR 

Bedri Rahmi son günlerde, çoğu bu yazın mahsulü 
olan tablo, desen, sulu boya ve etüdlerden mürekkep bir 
sergi açtı. Bize çok sevdiğimiz sanatıyla tekrar kar
şılaşmak, paletine, zengin fantazisine, eşya ile konuşma 
edasına, hulasa her an oluş halinde bir dünya gibi kay
nayan ruhunun cümbüşlerine bir daha hayran olmak fır
satını verdiği için aziz ressama ne kadar teşekkür etsek 
azdır. 

Fakat ben Bedri'ye bu sefer bir başka taraftan da min
net duyuyorum; bu sergisindeki eserlerin çoğu Bursa'da 
yapılmış olanlardır. Onun sanatının büyüsünü ilk gazalar 
diyari Bursa idare ediyor. Bu suretle sergi bir resim sergisi 
olmaktan adeta çıkıyor; tıpkı Ebu Ali Sina hikayelerinde 
olduğu gibi iki büyücünün birbiriyle kaşılaşmasından do
ğan bir nevi kozmik hayretler dünyası oluyor. Bursa kendi 
cevherini ressamdan kaçırmak için bütün tarihini, kap
lıcalarını , genç kız edalı ovasını unutuyor , bir manav 
dükkanı, bir nalbandın kıskacı önünde kıvrılmış bir öküz, 
bir cami kubbesi, hülasa bin türlü şey oluyor.kalıptan ka
lıba giriyor, manadan manaya değişiyor, sanatı kfilı sa
dece kıvrak bir desen. kah bir asma yeşili, kah duru bir 
gök mavisi oluyor. Burada bir köy düğününün saf mu
sikisini taklit ediyor, ötede açık havaya bir sıcak halvet bu
ğusu koyuyor, hülasa eşya ve tabiata, "ne yaparsan yap, 
seninle barışacağım" diyor. Onu bütün değişikliklerinde 
yakalıyor , kah teferruatını unutuyor, hiç bir şeyi say
madan bütünü veriyor, kah bir nakış işleyen genç kız dik
katiyle en ince hesapların üzerinde duruyor ve biz, dizisi 
kopmuş inci ve mercanlardan ibaret acayip bir dünya gö
rüyoruz; kendi gözü yetmediği zaman oğlunun gözüyle ba
kıyor ve bu çocuk gözünü kendisine ilave edebildiği için eş
yanın büyüsünü, sırrını şekillerin ve örneklerin ar-
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kasındakini buluyor, bulmasa bile -hatta iyisi budur- uy
duruyor. Neticeyi sorar mısınız? Bursa bizim için eski 
Arap hikayecilerinin yazmasını unuttuğu veya füsununu 
tanımadığı bir "Binbirgece" oluyor. Bu, Bedri'nin maz
hariyetidir. Eşya ve kfünat insanlarla kendi kabiliyet
lerine, yaratılışlarına, hatta bu yaratılışın sırlarına göre 
konuşur, 

Çünkü hayat ve kfünat bitmez tükenmez ve çok sık 
bir orman gibi birbirine girift bir konuşmadır. Bursalı İs
mail Hakkı - celveti Mutasawuf, büyük alim ve zaman 
zaman da cins şair- geç vakit yattığı zaman ağır uy
kularından sabah namazına bahçesindeki horozun "İs
mail Efendi , hu . . .  " diye kendisini uyandırdığını an
lattıktan sonra, hayvanat ve eşya konuşur, fakat onu her 
kulak iştmez, der. Sanatkar bu fısıltıları, bu mahrem ko
nuşmayı duyan insandır. Bedri ise zaman zaman bu 
mahremin çekirdeğine erişir. 

Niçin söylemeyelim? Bedri eşyayı kendi dışındaki ay
dınlıkta seyretmeye katlananlardan değildir. Beyninin 
içinde bir güneş parçalanmış gibi, o her şeyi kendi ay
dınlığından görür. Bu itibarla çocuğa benzer. Ve çocuğa 
benzediği için de dokunduğu şeylere bir sır ve masal çeş
nisi verir. Bunu söylerken Bedri'nin sanatının gayri şu
uri bir sanat olduğunu söylüyorum, .  sanılmasın; masal 
uyduran çocuk kadar şuurlu kim vardır? Aksine Bed
ri'nin sanatı çok şuurlu bir sanattır. Fakat ruhu, ih
tirasları başka türlüdür. O, eşyayı sadece şekil olarak 
görmüyor; bizim ağaç, su, meyve, taş, kubbe, hamal kü
fesi , kadın ve erkek elbisesi diye dışından gördüğümüz 
eşyada bir konser, bir yığın cıvıltı, kaynaşan zerrelerin 
ebedi ve ezeli raksını görüyor ve onu ressam olarak ver
mek istiyor. İmkan. sanatına zararlı olabilirdi; eğer Bedri 
hülyalarından silkinmesini bilmese idi. . .  Fakat zaman 
zaman silkiniyor, kendisini soğuk suyun altına atıp uya
nıyor. O zaman kemalini bulmuş formlar, yani bütün bir 
plastik, biraz ewel bıraktığı rüya aleminin renk ve çiz
gilerine, yani çok muammalı bin bir hasrete bürünmüş 
olarak karşımıza çıkıyor. 
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Bedri'nin tablolannın mevzuuna dikkat ettiniz mi? 
İstisnayı bulmağa hiç bir gayreti yoktur. Nevin yegane
sini aramaz. Hatta mücerret eşyadan hoşlanmaz bile. O 
hayatın serhoşudur. Gündeliği muhayyilesiyle giydirir. 
Demin Binbirgece'den bahsettim. Bu itibarla benzeyiş ta
mamdır. Bedri o kadar kalabalığı, çokluğu sever ki, tek 
başına aldığı konularda bile, mesela "Nue"lerde bir tek 
kadın görmezsiniz; bir orkestrasyon görürsünüz. Bütün 
o deformasyonların, o birbirini yalancı çıkarmağa çalışan 
çok lezzetli tabiat dışı oyunların sırrı odur. Bedri'rıin bu 
sergisinde çıplak bir kadın etüdü seyirciye adeta "ey beni 
tek bir şey sanan, koluma, bacağıma, başıma ve göv
deme ayn şahsiyetler gibi bakmadıkça beni anlayama
yacaksın" der gibidir. Bu etüde bakarken insan uzuv
larının, hakiki sahibi olan "nefsi natıkaya yarı ayn ser
zenişler edeceğini söyleyen eski mistikleri hatırlamamak 
kabil değildir. 

Bununla beraber. Bedri'nin son resimlerinde form en
dişesi daha fazla görünüyor. Daha sıkı, daha ustaca ve dik
katli çalışıyor. Bu çalışma görüş şeklini bozmuyor: aksine 
daha derinleştiriyor, onu daha yüksek plana naklediyor. 

Son Bursa resimlerinden Bedri'nin paletinin bu bir 
senede ne kadar kazandığını görüyoruz. Artık o renkli 
ressam değildir. bilakis renkçi ressama doğru gidiyor. Bir 
bahar kahkahasından ciddi ve hakiki manasında cömert 
ve kandıncı bir yaz değişiyor. 

Bedri bugünkü resmimizin en güzel manzaralann
dan biridir. Onu ihmal etmek bir tarafımızı noksan ta
nımaktır. Yarın ise gururlarımızdan biri olacaktır. 

Hakikat şudur; genç Türk resmi gittikçe kuv
\Ttl eniyor. Onu sevmek ve tanımak için yabancıların işa
retini beklemeyelim, mahcup oluruz. 

(Ülkü, Sayı 1 0 ,  1 Şubat 1946) 

BEDRİ RAHMİ'NİN RESİMLERİ 
Zahir GÜVEMLİ 

2 1  Eylül l 975'te, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ölümüyle 
resmimizin Batı'ya açılan büyük penceresi kapandı. Me-
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seleyi bu yönden ele alışımızın öneml i bir sebebi var. Yüz
yıllar boyu m imarlığımızı İslam mimarlığı, süslemeciliği
mizi Arap sü sleme si, halı ve minyatürle rimizi İran halı ve 
minyatü rü ola rak gören Batı, bu in karcılığı Be dri'nin ver
diği somut örnekler karşısında (başka delillerin de yar
dımıyla) ancak bırakabil di. U zun bir sü re dir onun Mil
letlerarası Brü ksel Fuarı' ndaki 227 metrekarelik mozaik 
panosunda, Paris-Unesco bi nasının lokantasındaki büyü k 
mozaik pan oda, Washington Başkanlık koleksiyonunda 
bul unan kesme kristal «Tep sil i» ve 'Vagon Restoran" da bizi 
seyre diyorlar artık. . .  Bedri, bu toprağın nadir yetiştirdiği 
ressam, şair ve yazarlardandı. Bizim' di ve bizim olanı ve
riyordu. 

Bedri'nin resimle rini tahlil edince i ki temele ul aşmak 
mümkün: Biri; şair duyarl ığının kendine özgü yaratışıyl a 
kişisel kal an yönü . Ö bürü, sanat fel sefesi ve h ayat gö
rüşüne ekle nen tekni k ol gunl uğuyla ye rli köklere ine
bilen ve o yüzde n bü tün dü nyaya hitabe de bilen tarafı. 
Ö nce , bu nokta ü ze rinde durmak istiyorum . Yirm i  yıl ka
dar önce , M illetlerarası Sanat Tenkitçileri Derneği'nin 
Napoli ve P alerm o' da yapılan kongresine katıl dığım za
m an, gelecek D ubrovnik toplantısının ana tem ası, Fran
sız tenkitçisi Jean Leym arie'nin te klifiyle "Sanat ese rinin 
yerli kökleri ve evrensel yanı" ol arak tesbit edilmişt i. Kıs
met olupda D ubrovnik'e gide bilse ydim, son derece canl ı  
bir örnekle, yani Be dri Rahm i Eyüboğl u ile bu konuda 
bir te bliğ ve recek ve görüşümüzü savunacaktım. Ger
çekten de Bedri, bu temanın en tip ik örne ğiydi: Ye rl i  ol
duğu nisbette evrensel di o. 

D aha 1 937 yılında yayı nl anmış ol an "N azmi Ziya" 
adlı m onografi si, bizim için o zam anl ar yeni görüşler ge
tiriyordu. Bu görüşler ke ndi sinin ne kadar sağlam bir 
e ğitimden ge çm iş, nasıl kişili k sah ibi bir san atçı ol
duğunun delil iydi. "Ekse risi tahta ve bir kısmı da m u
kavva üzerine yapılmış olan bu resimler arasında N azmi 
Ziya' nın birçok resimlerinde ye r alan güne ş buğusu yok
tu. Hatta bunl ar içerisinde bir Çin ve ya J ap on e s
tampını andıracak kadar sarih arm onilere bü rünmü ş ve 
gü neş tesirlerinden kurtulmuş resimler vardı. N azmi Zi-
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ya'nın şarklılığını, tezyini kıymetlere karşı olan zatını bu 
resimler meydana koymakta idi. Gerek şark min
yatürlerini ve gerek bu minyatürlerden müteessir olan 
ressamları (Matisse müstesna) Nazmi Ziya her zaman 
sevmiştir ve resimde daima bir tezyini kıymet aramıştır• 
diyordu Bedri .  Bunları yazdığı zaman Paris'ten döneli üç,  
dört yıl olmuştu ve henüz 36 yaşındaydı .  Kitabın bir baş
ka yerinde de şunları söylüyordu: "Nazmı Ziya'yı şark 
minyatürlerine yaklaştıran, onun resimlerinde düz renk
lere verdiği ehemmiyet ve tezyini zevk olduğu gibi onu 
garp resmine yaklaştıran da eserlerinde çizgiye (kontur) 
yer vermemesi ve şark işlerinde hiçbir zaman kul
lanılmayan "ışık-gölge" ile çalışması olmuştur" . Bilhassa 
bu son hüküm , sanki Nazmi Ziya hakkında değil, Bedri 
Rahmi'nin gelecekteki eserleri için söylenmişti. Çünkü 
resminden ışık-gölge tesirlerini atmış, grafızme yönelmiş 
bir sanatçı olarak çıkacaktı karşımıza kısa zamanda. Ho
casına bulduğu en belli başlı kusur ise, onun her türlü 
tesire kapalı olması, tesir altında kalmaktan kork
masıydı. Oysa Bedri'ye göre bir ustanın eteğine yapışmak 
ve sırası geldiğinde bu tesirden kurtulabilmek, kendini 
bulmak, sanatta gelişmenin en tabii şartlarındandı. 

Nitekim, o satırları yazdığı yıllarda Paris'te Lhote'la 
yıllarca çalışmış, ama Dufy 'yi sevmiş ve benimsemiş, Ma
tisse'e bayılmış bir ressamdı Bedri. Kendi sözlerine ken
disinden örnek vermek istiyormuş gibi, kısa zamanda bu 
tesirden sıyrıldı. Taklitle tesir arasındaki farkın bi
lincindeydi ve eteğini bıraktığı ustaların bağlı olduğu il
keleri benimsemişti sadece. Nitekim, kısa zamanda, 
üçüncü boyut ve perspektif derdini de bir yana bı
rakarak, resmi bir düzey sanatı olarak görecek, yalnız 
düz renklerle grafızme varan bir çizgi ustalığı edinerek az 
buçuk perspektif kırıntısını desene bırakacaktı . Tıpkı Pi
casso gibi, o da salt soyut, konusuz resme iltifat et
meyecek, ama figürü alabildiğine deforme etmekten çe
kinmeyecek, biçimleri yüzeyin formuna yatırarak şe
killendirecekti. Yeni Adam dergisine resim yaptığı 1 934-
1 936 yılları sırasında İsmail Hakkı Baltacıoğlu hayrete 
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varan bir hayranlıkla ondan "Adam, yazı yazar gibi resim 
yapıveriyor" diye söz ederdi. . .  

Kırk yılı aşan bir tanışıklığın, dostluk ve ar
kadaşlığın duygusallığından sıyrılarak Bedri'nin re
simlerini değerlendirmeğe çalıştığım zaman ne büyük 
bir sanatçı olduğunu daha iyi görüyorum. Onu evrensel 
yapan, dünyaya açılmış bir pencere halinde resmimizi 
Batı'ya gösteren yönünü araştırınca kendi iç dünyasının 
yanı sıra teknik olgunluğunu ve folklora olan düş
künlüğünü başlıca sebepler arasında görüyorum: Çiz
gisi yazmaların çizgisi, renkleri çorapların renkleri, istifi 
halk sanatının istifiydi. Avrupaları, Amerikaları gezmiş , 
dünyanın en büyük sanatçılarını tanımış, sevmiş olan 
Bedri, hiç bir zaman uydu-sanatçı haline düşmedi. Bu 
gücünü nereden alıyordu? Zekası, bilgisi, kültürü , çev
resi dışında halka dönük olması onun en büyük kuv
vetiydi.  Konularına bakın bir kere: "Yavuz geliyor Ya
vuz", "Tophane Kahvesi", "Çınaraltı" ,  "Halay" , "Horon" , 
Balıkçılar, kemençe Çalanlar, Han Kahvelerinde Otu
ranlar ,  Kız Kaçıran Koçyiğit Köroğlu,  yurdun çeşitli böl
gelerinden manzaralar, bizi biz yapan ne varsa, halkın 
günlük hayatında tatlı , acı ne bulduysa, resimlerine ak
tardı konu olarak, tema olarak, nakış olarak. . .  Hiçbir 
Batılı sanatçı veya tenkitçi, onun resimlerine Pierre Lo
ti'nin Haliç'e baktığı gözle bakmağa cesaret edemedi. Bi
zim iç gerçeğimizi buldu onda. Halk sanatının ki
şiselleşmiş, kişilik haline gelmiş çağdaş ürününü bul
du. Bedri Rahmi, ne minyatür boyadı, ne çorap dokudu 
resimlerinde. Onun, "D Grubu"nun ilk sergilerinde gös
terdiği kızkardeşi "Nezahat'ın Portresi", ki sonradan 
"Genç Kız Portresi" olarak Resim ve Heykel Müzesi'ne 
girmiş, yazılı kaynaklarda bu isimle anılır olmuştur, 
Matisse olduğu kadar da Bedri'nin gelecekteki yolunu 
açık seçik belirleyen bir eserdir. 

Mütemadiyen araştıran, boyuna kendini yenileyen, 
ama ana çizgilerini hiçbir zaman kaybetmeyen bu büyük 
sanatçının şair duyarlığı , kendine özgü yaratışıyla kişisel 
kalan, onu herkesten ayıran üslup ve anlatım yolu üze
rinde de biraz durmak istiyorum. 
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Resim, şiir ve müzik, Bedri'nin bütün hayatıydı.  Her 
yerde, her araçtan yararlanarak resim yapardı . Korkunç 
bir enerjinin güttüğü bir çalışma makinesiydi sanki. Ta
bil bilinçli bir çalışma. Yorulmak nedir bilmezdi. Birçok 
sanatçı gibi o da. uğraştığı dalın yalınlığıyla yetinmez, is
ter istemez başka anlatım yollarından da yararlanırdı. 
Bilhassa şiirden. Bundan kaçınması zaten imkansızdı. 
Şairdi çünkü . Kelimelerle şiir söylemek resimlerine de 
sinmişti. Nitekim makalelerinde ne kadar şiir unsuru 
varsa o kadar da resim unsuru bulunurdu. Sadece bi
rinin aracı söz, ötekinin aracı renk ve çizgiydi. Bedri'nin 
resimlerine sinen o pırıl pırıl renk tazeliğini, şiirinden al
dığı besbelli: 

Kolu mor, kanadı yeşil 
Halinden şikayetçi değil 

Yeşil 
Yeşil 
Yeşil 

Allah sizden razı olsun 
Benden değil. . .  

demiyor muydu "Karadut'ta? 
Onun şiirlerini, kelime çeşitleri bakımından ta

rayacak olan bir araştırmacı kullandığı sıfat sayısından, 
renk adlarından dolayı hayretler içinde kalacaktır. Bu tu
tum ve davranış , onun tabiat karşısında, olaylar kar
şısında, hayat ve bilhassa ölüm karşısında duyduğu he
yecanın en kesin, matematik bir belirtisidir. Onun zeytin 
gibi simsiyah, zeka dolu gözlerinde parıltı bir hayretle: 
"Yahu Reis, şuraya bak, nasıl da oturtmuş turuncuyu 
tam yerine . . .  " tarzındaki cümlelerini pek çoğumuz, yıllar 
yılı duymuşuzdur. Hayatına bakın: Öğrenim yıllan ve 
yurt dışındaki seyahatlan hariç, Bedri'nin en zevkaldığı 
şeyler -resim yapmayı bir yana bırakırsak- neydi? Mavi 
yolculuklar, Anadolu'nun "şahrem şahrem yarılmış" ,  be
rekete gebe, ama şimdi çorak toprakları, ağaçlar, ağaçlar 
ve yine ağaçlar . . .  Saçları kirden taraz taraz olmuş,  suratı 
kirden görünmeyen bir küçücük kız çocuğu , onun yü-
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regini allak bullak etmeye yeterdi. Ekonomi doktrinleriyle 
ilgisi emekçiye , çalışana, ezilene, yoksula daha iyi hayat 
şartları dilemekten ileri gitmeyen, baskıya hiçbir zaman 
gelmeyen, milletini, içinde yaşadığı toplumu dile ge
tirmek için bir ömür boyu çalışan Bedri'nin bütün ey
lemi, sanatında kendini göstermiştir. Hiçbir zaman sa
natın tesirli gücünü inkar etmemiş. ama hiçbir zaman 
sanatını soysuz bir propaganda aracı olarak da gör
memiştir. 

Böyle bir dünya görüşü ve böylesine zengin, halk 
masallarıyla, halk şiiriyle beslenmiş bir iç dünyanın sa
hibi olarak bizi, Batıya turist gözüyle değil, olduğumuz 
gibi göstermesini bilen Bedri'nin vakitsiz ölümü, işte bu 
sebeplerden dolayı , sanatımızın Batı'ya açılan büyük 
penceresinin kapanması anlamına geliyor benim gö
zümde. 

(Kültür ve Sanat, Yıl 2, Sayı 4, Haziran 1 976) 
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Karcleşlcri11 ı de ş inıcli s ize rnckı ı ıp !JOzn ıu ldcı nıeş
nı ılcliirler. Mııslofcı öyle ÇJÜZd okuyor !/CIZllJOI" ki. . .  

Neyse cıf}u/JC!J . . MekLı ıJJ. ıı ıeklı ıplu r . .  . 
l-J(lsrellc gözleriı ı izrleıı öper öperim . .  . 

Bedri" 
• !:hı rnekl ı ı p .  Kardeş Mekl uplan" isimli  k i ta p la o l mayıp . rııe k l  ubun 

aslı Mel ı ı ı ıe l  H amdi Eyı ıbo.ılhı ' ı ıclarlır .  

1 39 



Resim 1- Desen defterinin gömleği ( 1 932) . suluboya. mürek
kep, (50x70) 

1 40 



Res im 2- Dolı ııabal ıı,;e Sarayıııda H avuzlu Bal1<:e" ( 1 �39) . yag 
l ıboya (70 x 50) 

14 1 



�' · -. ı ııı  :i- Lieyazı l'ta Kahve ( 1 94 1 , yaglıboya (38x45) 

lü:sim 4- Çorum dan ( 1 96 1 ) ,  yaglıboya (50x65) 

1 42 



Resim 5- Bursalı ( 1945) . yağlı boya (70x50) 

143 
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Resim 6- Talaslı i l  ( 1 945-46) . figür (2 l x l 6 .5) .  (yazı 1 8x l 6 .5 ;  
Asaf Halet Çelebi) 

1 44 



Resim 7- Korupark 1 ( 1 946). yağlıboya (62x75) 

1 45 



Resim 8 - Korupark il ( 1 946). ya�lıboya (68x50) 

1 46 



lksim 9- Karadul Satıcısı ( I  94 7) . yağlı boya (34 .5x49) 

Resim 1 0- Yarelerim Göz Göz Oldu ( 1 951 ) ,  guaş (20 x 50) 

1 47 



Resim 1 1 - Mürşidin Evi ( 1 950) . guaş (70 x 50) 

1 48 
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Resim 1 2- Bu Anadolu Var Ya Bu Anadolu ( 1 97 1 ) .  akrilik 

1 49 



.. .. .. 

Resim 1 3- Yunus ya da Kimi Masum Kimi Güzel Yiğitler 
( 1 970) . akrilik ( l  50x70) 

1 50 






