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Kitabımızda yer alan öğrenci yazıları, okul adlarının alfabetik sıralamasıyla düzenlenmiştir ve 

yazılarda herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.  

*  

Kitabımızda yer alan fotoğraflar, okulumuz öğrencileri tarafından makale yarışmasına destek vermek 

adına çekilmiştir.  
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HERMINE RIDE 

Okul Müdürü 

Doğa yaşayan eserlerin yer aldığı bir mabettir 

Bazen birbirinden çok farklı sözlerin söylenmesine izin verir; 

İnsan tanıdık gözlerle onu izleyen 

simgelerin yer aldığı ormandan geçer… 

 

Beadelaire  “Fleurs du mal” 

 

Ataol Behramoğlu, yaşamın içinde, özü bulmak için çağdaşı irdeleyen şair... 

 

Hep bir hareket halinde olan şair, zamanı tekrar tekrar ziyaret eder, durmadan, bir yerden bir yere giderek… 

Kim bilir belki de bu kainattır. 

 

Kentli ya da doğanın içinden olsun, oturmuş ya da göçebe olsun, Ataol Behramoğlu, kendi içimizdeki en 

özeli bulur ve ortaya çıkarır. Biz, yalnız biz, ama kalabalığın ortasında… 

 

Satırlarını adeta bir müzik parçasını deşifre eder gibi okudum. Her notayı tanısak da, birleşince bizi 

bilmediğimiz duygulara çeken, bir uyum yaratır bütünselliğinde; şiirin çeşitliliğinin tam da merkezinde, 

uzaklara doğru. Kelimeler, bemoller, değişiklikler, suskunluğun ortasında bir ritim hissettirir. Benim için 

Ataol Behramoğlu’nun şiiri işte budur...Suskunluk anı sanki bir patlamadır iç benliğinde, hem de gerçekle 

ve gerçeğin gölgesi arasında… 

 

“Rüyalar bile geceyi bekler, 

gizlice ortaya çıkmak için…” 

 

Ataol Behramoğlu’nun şiiri adeta bir imgeler geçiti gibi, hızlı ve ardı ardına akar. Ancak, büyük şair, boşluğun 

çekimine karşı dayanma gücünü gösterirken, adeta bir ip cambazı gibi, fırıl fırıl dönen, dönencenin ortasında 

durur dimdik; kelimelerin dengesi içinde, bizi de ayakta tutarak, ama bir yandan da bir uçurumun eşiğinde, 

hep dimdik… 

 

Mısralarında umutsuzluğa hiç yer yok. 

 

Sadece, zaman zaman, yıldızların can çekişmesi var. Dünyamızın küçük bir köşesinde gökyüzünde parlayan 

o yıldızları görmeye devam ederken, bazen de umutsuzluğun pençesine düşmüş insanların kararmış ortamda 

kendini bulmaya çalışması… 
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Kırılma noktası 

 

“Bunalımız sessiz çığlığını duydum” 

 

       Çatlak 

 

“İnsan seslerine tutunarak ilerliyorum” 

 

            Yırtık 

 

“Yüreğim topallayan kör bir çocuk gibi” 

Ve ardından yeniden doğuş. 

 

“Yalnız ve mavi bakıyordu çiçeğe” 

 

Tutkulu, adamış, sade ve hür, bu büyük şairin varlığı, zamanları ve mekanları alır götürür; bizi sınırların 

ötesine, insanlık dolu, canlı ve güven veren şiirleriyle alır götürür…. 

 

Arınmış yüreğiyle 

Silahsız, savaşsız 

Bir dünya için... 
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HERMINE RIDE 
Directrice 

 

 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles ; 

L’homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l’observent avec des regards familiers. 

  

Baudelaire, « Correspondances » in Les Fleurs du mal. 

  

Ataol Behramoğlu est cet homme-là qui déambule dans la vie, abordant la contemporanéité pour la 

transcender et en retrouver l’essence. 

Poète de la déambulation, il revisite le temps par les espaces traversés. Ou peut-être est-ce l’inverse. Qu’ils 

soient urbains ou naturels, arpentés ou habités, le regard d’Ataol Behramoğlu nous révèle, par ces espaces, 

le plus intime de nous-mêmes. Nous, seuls. Nous, au milieu de tous. 

J’ai parcouru ses lignes comme on déchiffre une partition de musique. Chaque note nous est connue et 

pourtant, l’harmonie créée devient une musicalité nouvelle qui nous entraîne sur des sentes inconnues, plus 

loin, au cœur de la fugacité de la poésie. Des mots. Des bémols. Des altérations. Un rythme qui s’insinue 

au cœur du silence. La poésie d’Ataol Behramoğlu, pour moi, c’est cela. Cet instant du silence, comme une 

explosion de sens, suspendu entre la réalité et l’ombre de la réalité. 

 

« Même les rêves attendent les nuits 

Pour, secrètement, apparaître » 

  

L’image récurrente du précipice hante la poésie d’Ataol Berhamoğlu. Mais le poète, sublime, résiste à 

l’attraction du vide et se tient au milieu du vertige comme un funambule, magique équilibriste des mots, 

pour nous maintenir, debout, au bord du gouffre. 

Pas de désespoir dans ses vers. 

Juste, parfois, l’agonie des étoiles. Celle qui permet, de notre petit bout de terre, de continuer à les voir 

briller dans le ciel, assombri par les actions des hommes en proie au désespoir. 

 

Fracture 

« J’ai entendu le cri muet de l’angoisse » 

Fêlure 

« J’avance en m’accrochant aux voix humaines » 
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      Déchirure 

« Mon cœur comme un enfant aveugle claudicant » 

  

Et toujours renaissance. 

« Seule et bleue veillait une fleur » 

 

Passionné, engagé, simple et libre, l’image de ce grand poète traverse les temps et les espaces pour nous 

offrir une poésie au-delà des frontières, pleine d’une humanité revivifiée et confiante. 

Le recevoir au Lycée Sainte Pulchérie est un grand honneur et un message fort à toutes les générations de 

jeunes appelés à être plus qu’à devenir. 

« Et pour un monde  

sans armes, sans guerre 

on doit mettre  

son cœur à nu » 
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MİNA AKCEN  

Türk Müdür Başyardımcısı 

 

Değerli gençler, 

Değerli okurlar, 

 

Düşünmek, insanın en değerli, en yüce ve en eşsiz yetisi olsa gerek... 

 

Düşünmek, düşünüp değerlendirmek, düşünceler üretmek ve zengin bakış açıları geliştirmek ve düşün 

dünyasını hayal ederek büyütmek, hayalleri gerçekleştirebilmek için yine düşünerek çevresine ışık saçmak... 

 

İşte makale yarışmamıza 2011 yılında Nazım Hikmet’i Anmak ve Anlamak ile ilk adımı attığımızda, 

amacımız: Düşünen gençlikle buluşmak, onların düşündüklerini ifade etmelerine olanak sağlamak ve 

ülkemizi aydın düşünceleriyle aydınlatan yazarlarımızı, şairlerimizi bir kere daha gençlerle buluşturmaktı... 

 

Ve bu yıl, bugün, düşünceleriyle barışı çağıran, düşünceleri ile barışa davet eden, demokratik uzlaşının 

önemine vurgu yapan ve şiirlerinde dünyayı her yönüyle kucaklayıp sarmalayan; ama bir o kadar da 

toplumsal duyarlılığı ile dünyaya mesaj veren, şair-yazar Ataol Behramoğlu’nu buluşturmak istedik, lisemizin 

aracılığıyla gençlerle... 

 

“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” der, Ataol Behramoğlu. 

“Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına, 

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır, 

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.” 

 

Yaşama dair en içten, en gerçekçi, en böyle olmalı diyebileceğimiz bu dizeler, hayatın özünü, ne de güzel 

özetliyor... 

 

Bir vatansever olan Ataol Behramoğlu, yalnızca yurdumuz değil; dünya barışına da katkı sunmak adına, 

hiçbir devlet adamının yapmadığın yaptı, içinde bulunduğumuz süreçte, yaşanan bu acımasız savaşta.. 

Üstelikle öylesine anlamlı bir yönden bakarak, sanat ve edebiyat savaşlara izin vermez söylemi ile, halkların 

kardeşliği adına, devlet yöneticilerini barışa davet etti. İşte gerçek vatanseverlik, işte gerçek insan severlik...  
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İşte bu örnekte de gördüğümüz gibi, toplumcu gerçekçiliği ve toplumsal duyarlılığı imgelerin büyülü dünyası 

ile buluşturan şair Ataol Behramoğlu, diliyoruz daha nice nesillere ilham ve ışık olsun; aşkı, sevgiyi ve 

insanlığı dizelerinde heyecanla ve umutla öylesine güzel aktarmıştır ki mısralarına… 

 

Dileğimiz, daha nice yıllar, gençleri; düşünen, yazan ve ifade eden edebiyatçılar, akademisyenler ve 

gazetecilerle buluşturmak... 

 

Yarışmamıza katılan tüm öğrencilere, onları yetiştiren öğretmenlerine yürekten teşekkürler.. 
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TURGAY FİŞEKÇİ 

Jüri Üyesi 

 

Edebiyatın insan hayatının her döneminde yer bulması gerektiğine inananlardanım. Hele yetişme ve 

olgunlaşma çağında edebiyat gençler için dünyayı ve insanı tanımanın en temel araçlarından biridir. Bütün 

öteki sanatlar gibi edebiyat da insanı insan kılan etkenlerden biridir. 

 

Bu nedenle edebiyata yakın olan insanlar, daha iyi, daha olgun kişilikli, daha uygar insanlar olur. 

 

* 

Öğrencilerin Ataol Behramoğlu şiiri ve ozanın şiir dünyasına ilişkin incelemelerini okurken karşılaştığım 

olgunluk düzeyi karşısında hem şaşırdım hem de sevindim. Belli ki ailelerinde ve okullarında iyi bir okuma 

kültürü edinmişler. İnceledikleri şiirlerde, metinlerde neyin temel sorun nelerin ayrıntı olduğunu çok güzel 

belirlemişler. Çağdaş bir ozanın şiirlerini incelerken içinde yaşadıkları çağla ve toplumla ilişkilerini çok 

başarılı biçimde kurabilmişler. 

 

* 

Şiir sanatı, Gılgamış Destanı'ndan, Homeros destanlarından günümüze insan soyunun kuşaktan kuşağa bir 

deneyim aktarımıdır. Bu nedenle şiir okurken insanlığın binlerce yıllık geçmişini de anlama, deneyimleme 

olanağı kazanırız. Bir şiir ya da bir ozanın şiirlerini okuduğumuzda hem çağımız insanının dış ve iç 

dünyasının türlü halleriyle yüzleşir hem de insan soyunun değişmez özelliklerini bir kez daha anlamaya 

çalışırız. 

 

Fatih'in İstanbul'u aldıktan sonra, Troya Savaşında yenilen Hektor'un öcünü aldık demesi, Mustafa Kemal'in 

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra aynı olayı anımsatması, insanlığın binlerce yıldır değişmeyen 

özelliğine göndermelerdir. 

 

İnsan soyu yaşamı boyunca severken, idealleri için savaşım verirken, onurunu korumaya çalışırken, cesaretli 

ya da korkak olduğunda hep aynı insandır ve bu evrensel insanın sesini çağlar boyu bize şiir sanatı taşır. 

 

* 

Öğrencilerimizin çalışmaları beni şiir sanatıyla böylesine iç içe geçmiş bir öğrenci kuşağıyla tanıştırdı. Onların 

edebiyatın önemini çok iyi anladıklarını, edebiyatın hayatlarının her döneminde yanlarında olacağını 

görmekten büyük sevinç duydum.  

 

Bu beraberliği ve kaynaşmayı yaratan okulumuzu, öğretmen ve öğrenci kardeşlerimi içtenlikle kutluyorum. 
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SUNUŞ 

Sibel SÖZER / Huriye SÜTÇÜ / Neşe SERDAR / Filiz VELA / Hande ACABAY 

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi Öğretmenleri  

 

Sainte Pulchérie Fransız Lisesinin, 2011 yılından bugüne, edebiyatın yaratıcı, değiştirici ve dönüştürücü 

gücünü  seven gençler için düzenlediği  “Liseler Arası Makale Yarışması”; Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, 

Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Attila İlhan, Haldun Taner, Aziz Nesin, Adalet Ağaoğlu, Zülfü Livaneli, 

Orhan Pamuk’tan sonra, bu yıl, “İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu / Bebeklerin ulusu 

yok / Bebekler, çiçeği insanlığımızın / Ve geleceğimizin biricik umudu…” dizeleriyle, genç 

kuşaklara umutla bağlanan değerli şairimiz Ataol Behramoğlu ile  buluşturdu genç edebiyat severleri. 

 

“Beyaz, ipek gibi yağdı kar/ Acılarla dolu bu dünyaya/ İnsafsızlık/ Vahşet/ Hala güçlü/ ve hala 

iktidarda /İnsanlar/ Ölüyorlar/ Gepgenç / Sımsıcak/ Ölüyorlar/ Sanki/ Ölmüyorlarmış gibi/ Bir 

yandan sürüp gidiyor/ Hayat/ Bir yanda tel örgüler/ Parmaklıklar…” dizeleriyle seslenirken 

toplumcu ve aydın kimliğiyle yanı başımızdadır. Ona göre toplumcu şiir, direniş ve başkaldırının şiiridir. 

Şairin, eleştirel bir gerçekçiliği tercih etmesi gerektiğine inanır yürekten.  

 

Ataol Behramoğlu’nun “Ben ölürsem akşamüstü ölürüm/Şehre simsiyah bir kar yağar/ Yollar 

kalbimle örtülür/ Parmaklarımın arasından/ Gecenin geldiğini görürüm/ Ben ölürsem 

akşamüstü ölürüm” dizeleriyle ölümle karşılaşır, hüzünleniriz kimi zaman. Sonra “Ölümdür yaşanan tek 

başına/Aşk iki kişiliktir” dizeleriyle bu hüzünden uzaklaşırız bir anda şairle birlikte. 

  

Sevgili edebiyat tutkunu gençler, değerli şairimiz Ataol Behramoğlu’nun eserleriyle sizleri bir araya getirmek 

bir mutluluk, Sainte Pulchérie Lisesi için. Katılımınız ve yazarlık yolculuğunuzun bir durağını bizlerle 

paylaştığınız için teşekkür ederiz. Öğrencilerinizle beraber heyecanımıza ortak olduğunuz için, değerli 

edebiyat öğretmenleri, çok teşekkür ederiz. Jüri üyesi olarak bize destek veren Sayın Doğan Hızlan, Turgay 

Fişekçi, Prof. Dr. Kemal Özmen, Prof. Dr. Onur Bilge Kula emekleriniz için teşekkür ederiz. 

 

Sayın Ataol Behramoğlu, Sainte Pulchérie Lisesi’ne bir kez daha sizinle buluşma heyecanı, mutluluğu, onuru 

yaşattığınız için teşekkür ederiz. “Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi” ilkenizle bizlere 

rehber olduğunuz birbirinden güzel dizeleriniz için de teşekkür ederiz.  

 

“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına 

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır 

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana”, der şairimiz.  

 

Dileriz gençlerimiz de “hayata sunulmuş bu armağana kopmaz kökler salsın” gelecekte keyifle 

okunacak kitaplarıyla… 
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Koçer, Defne Su (Fotoğrafçı) 
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Bora GÖZÜDOK 

Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi (İstanbul İl Geneli Birincisi) 

 

BİREŞİM POETİKASI: 

ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE DÜNYALARIN UZLAŞIMI 

 

Türk yazınının toplumcu gerçekçi şairlerinden Ataol Behramoğlu’nun şiirleri; coğrafyaları ve ulusal sınırları 

aşarak Türk ile Batı kültürünü, gelenek ile modernitenin çatışan dünyalarını, tinsel ile tensel boyutları 

bütünleştirir. Ozanın benimsemiş olduğu enternasyonalist şiir anlayışı, kendi kişisel dünyası ile toplumsal 

yaşamın kavşağında durur; sosyalist gerçeklikle romantik dünyayı harmanlar. 1960’larda yazmaya başlayan 

Ataol Behramoğlu’nun yaşadığı dönem ideolojik çatışmaların alevlendiği, düşün ile yazın dünyalarında 

çelişen anlayışların aynı anda var olduğu bir zamandır. Bu süreçte toplumsal hareketlere tanık olan ve 

yurtdışına seyahatleriyle şair kimliğini şekillendiren Behramoğlu’nun dünyaya seslenen ve dünyaları 

birleştiren yazar olmasının sebeplerini incelemek, eserlerinin içerikleri ve biçimsel özelliklerinin tüm 

derinlikleriyle anlaşılmasını sağlayacağından önem arz eder. 

 

Enternasyonalist Şiiri ve Kültürlerarası Etkileşim 

 

Ataol Behramoğlu’nun şiir anlayışı farklı kültürel mirasların kesişiminde konumlanır. Ozan, genellikle 

sosyalist bir bakış açısıyla olmak üzere, Türkiye’deki siyasi vaziyet ile millî olaylardan bahsederken Batılı 

edebiyat anlayışlarından ve nazım biçimlerimden faydalanır; bu ögeleri de kendi üslubuyla sentezlemeye 

çalışır. Kültürlerarası etkileşimlerinin oluşturduğu şiirleri, hümanist bir ruhla karışarak, bir tür “insan 

kardeşliği” ve “uluslararasılık” fikrini yüceltir. 

 

 “Kıbrıs Günlükleri” Rönesans’ı, yani antik kültürün yeniden doğuşunu, simgeleyen Venüs figürü ile açılır: 

 

“Kıbrıs, Venüs’ün ülkesi 

Ve odamın penceresinden 

Görünen iki selvi”1 

 

Antik Yunan mitolojisine göre babası Uranüs’ün denize düşen parçalarından doğan Venüs, dalgalarla 

Kıbrıs’a kadar sürüklenmiştir. Batı’da Rönesans için önemli bir sembol olan bu tanrıçanın yerine, “Kıbrıs 

Günlükleri II”de “askerler” kavramı geçer: 

“Askerler askerler askerler 

 
1 Ataol Behramoğlu, “Kıbrıs Günlükleri I”, Sevgilimsin. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2006. 23. 
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Ve odamın penceresinden 

Görünen iki selvi 

Askerler askerler askerler"2 

 

Burada, Batı kültürü ile Türk tarihi, Kıbrıs coğrafyası üzerinden buluşturulmuştur. İlk kısımda Batılı 

mitolojik ögeler canlandırılırken ikinci kısımda Kıbrıs Barış Harekâtı’na gönderme yaparak Türkiye tarihini 

Yunan mitlerinin üstüne bindirir. Aynı buluşma, şiirin ilerleyen kısımlarında da ortaya çıkar: 

“Ve camiye dönüştürülmüş kiliseler 

İkonaları soruyorum 

Tahrip edilmiş 

Ya da kim bilir neredeler”3 

 

Kıbrıs’taki bölünme burada da yıkıcı bir tavırla kendini gösterir. Ancak Behramoğlu, siyasi bir pozisyon 

almanın ötesinde, bu kültürel tahribata üzüntüyle bakar. “Askerler” kelimesinin monoton tekriri ve yıkılmış 

ikona imgesi gibi unsurlar, bu üzüntünün şiirde ortaya çıkmasını sağlarlar. Siyasi, kültürel ve dinî üstünlük 

inançlarını eleştirel niteliktedirler. Uluslararasılık, multikültüralizmi savunan bir bakış açısı burada kendine 

bir yer edinir. Aynı perspektif, şairin “Ne Anlatır Yunan Şarkıları” adlı şiirindeki anti-milliyetçi pozisyonunda 

da mevcuttur: 

 

“Ne anlatır Yunan şarkıları 

Bir gün birleşeceğini mi bütün şarkıların”4 

 

Bu şiirde, dillerin füzyonu fikriyle oynanır. Dil, lehçe, şive, hatta ağız farklarının doğurduğu ötekileştirmeci 

tavırlar, dillerin bir gün birleştirileceği düşüncesiyle taşlanır. Milliyetçi pozisyonların ilerisine giderek “ortak 

insan dili” idesi üzerinden bir tür kültürel senkretizm peşinde koşar. Bu dünyalar arasında bir köprü kurar. 

Behramoğlu’nun Sovyet yazınıyla olan etkileşimleri ve Rus-Türk kültürünü buluşturması “Leningrad” şiirinde 

gözlemlenir: 

 

“Avrupa Oteli yakınlarında 

Delikanlı bir Puşkin 

[...] 

Yoksul giyimli bir küçük kız 

Fotoğraf çektirdi anıtın önünde 

-Rusya içlerinden belli ki- 

[...] 

 
2 Ataol Behramoğlu, “Kıbrıs Günlükleri II”, Sevgilimsin. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2006. 25. 
3 Ataol Behramoğlu, “Kıbrıs Günlükleri VII”, Sevgilimsin. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2006. 33. 
4 Ataol Behramoğlu, “Ne Anlatır Yunan Şarkıları”. 1977 
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Kovboy şapkalı bir turist 

Yetmiş yaşlarında filan 

Puşkin’i görüntüledi 

Çiklet çiğniyordu bir yandan 

[...] 

Küçük kız büyür bir gün 

Ve okur Yevgeni Onegin’i 

Ama ne Rumeli Hisar’ını 

Duyacak, ne Orhan Veli’yi”5 

 

Behramoğlu’nun bu şiirinde, 1970’lerde Moskova Devlet Üniversitesinde çalıştığı zamanlarda ortaya çıkan 

Rus kavramsalcılığı akımının etkileri gözlemlenebilir. Rubinstein, Prigov, Monastyrski gibi yazarların 

öncülüğünü yaptığı bu akımda gerçek dünya ile Marxist dünya görüşünün arasındaki ilişki, Sovyet semiotik 

göstergeleriyle ve klişe imgelerle incelenir.6 Bu şiirde de Sovyet Rusya’nın temsili olan küçük kız ile “kovboy 

şapkası” ve “ciklet” gibi Amerikanvari nesnelerle bağdaştırılan yaşlı adam karşı karşıya konulur. Kapitalizm 

ile komünizm çatışması Moskova kavramsalcılığının izleriyle ele alınır. Bunun ötesinde ise, Behramoğlu 

kendi kültürünü işin içine sokar. Dünyaya Türkiye’yle ilişkilendirilen semiotik göstergelerle bakan şair de 

küçük kızın başka kültürlere kapalı olmasından yakınır. Böylece, ideolojik çatışma farklı bir boyuta açılır: 

Mesele artık düşünsel bir zafer değil, dünyaya açılıp genişlemektir. 

 

 “Çok Garip Bir Zenci” şiirinde Behramoğlu, Amerika’da gerçekleşen Harlem Rönesans’ını ele alır: 

 

“Walt Whitman'ın oralardan bir zenci 

Harlem'de yağmur sonu yaprakları 

Bir kadeh cin bir duble cin vermut 

Karanlıkta ben'i duyar gibi”7 

 

Bu şiiriyle ırk kardeşliğini savunarak coğrafyaları aşar ve farklı dünyalara seslenir. Harlem ilçesinin kültürel 

önemine ve Amerikan yazar Walt Whitman’a değinir, bunları bir bakıma kendisinin de bir yansıması olarak 

görür. “Karanlıkta ben’i duyar gibi” dizesi, beyaz insan ile siyahi insan arasındaki fiziksel sınırları kaldırarak 

dertlerini bütünleştirir; alkol imgeleriyle de iki bireyin ve coğrafyanın sınırlarını bulanıklaştırır. Böylece, 

Harlem Rönesans’ının sağladığı kültürel dönüşümleri kendine de pay eder ve her ırktan insanla ilgilendiğini 

göstererek bu davayı da üstlenir. 

 

 
5 Ataol Behramoğlu, “Leningrad 1988”, Sevgilimsin. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2006. 39. 
6 Bkz. Kent Johnson, Third Wave: The New Russian Poetry. University of Michigan Press, 1992 
7 Ataol Behramoğlu, “Çok Garip Bir Zenci”. 1962 
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Behramoğlu’nun enternasyonalizmi, şiirlerinde mevcut olan metinlerarasılıkta da kendini gösterir. Örneğin, 

şairin “Paris Şiirleri II”sinde bir bölüm, Fransız sembolist şair Verlaine’in en ünlü eserlerinden biri olan “Il 

pleure dans mon coeur…” şiirine gönderme yapar: 

 

“Verlaine’in Paris’i ve yağmur yağıyor 

Ömrüm çürük bir diş gibi sallanıyor 

Basık bir odada karanlık ve sağır 

Gündüzler tekdüze ve geceler uzun”8 

 

“Kalbim ağlıyor 

Yağmur yağar gibi şehre 

Bu bıkkınlık nedir ki 

Kalbime işlemekte?”9 

 

Bütün bu açılardan, Ataol Behramoğlu’nun kültürlerarası etkileşimlerde bulunarak bir tür enternasyonalist 

tavır takındığı, farklı dünyaları kültürel mirasları ve tarihleriyle birlikte kaynaştırdığı söylenebilir. 

 

Eski-Yeni Şiir Bireşimi, Tinsel ile Tensel Dünyalar 

 

 Ataol Behramoğlu’nun poetikasına geleneksel nazımın modern biçim ve anlayışlarla buluşması olarak da 

bakmak mümkündür. “Dün” ile “bugünü” bağdaştırırken eski biçimleri yeniler, Divan edebiyatı ile modern 

Batılı edebiyatın tonlarını karıştırır. Biçimsel yeniliklerinin de ötesinde, şair tinsel ve tensel dünyaları 

birleştirerek Doğu ile Batı şiirinin tematik niteliklerini birleştirir. 

 

Yeni Aşka Gazel kitabında Behramoğlu, gazel biçiminde yazılmış on bir şiire yer verir. Bunlardan “Erotik 

Gazel” tinsel ile tensel aşkı aynı kefeye koyar: 

 

“Bir çift beyaz karanfil gibi 

Avcumda tutacağım ayaklar 

[...] 

Mermer bir omza dökülen bukleler 

Toplanamayan yataklar 

[...] 

Garajlar, garlar, hava alanları 

Kavuşmaklar ve ayrılmaklar 

 
8 Ataol Behramoğlu, “Paris Şiirleri II”, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var Toplu Şiirler II. İstanbul: Adam 
Yayınları, 1994. 
9 Paul Verlaine, “Il pleure dans mon coeur…”, Romances sans Paroles, 1874. 
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Beni yeni sevdalar paklar 

Yeni şiirler ve çıldırmaklar”10 

 

Divan şiirinin başat nazım biçimi olan gazelde âşık, yârın merhametine muhtaçtır ve genelde ona duyduğu 

imkânsız sevgiden doğan acıları dile getirir. Bahsedilen aşk genelde platonik bir nitelik taşır, tinseldir. Ancak 

ozan bu şiirinde bu tinsel aşk temasını fiziksel, erotik sevgi ile buluşturur. “Beyaz karanfil” imgesi, Divan 

şairlerinden Şeyhi’nin “Nicedür” gazelinde beyaz tenli sevgilinin benlerini temsil eder; burada ise beyaz 

karanfillere benzetilen şey sevgilinin ayaklarıdır. Başka bir deyişle, Divan şiirinde sevgilinin yüzü uzaktan 

seyredilip ona hayranlık duyulurken bu şiirde sevgili elde edilmiş, dokunulan, fizikî bir figür haline gelmiştir. 

“Toplanamayan yatak” imgesi de bu temaya katkıda bulunur.  

 

Behramoğlu, bu gazelinde tinsel ile tensel aşkı birleştirmekle kalmaz; Divan şiiri anlayışının başlıca 

biçimlerini kullanarak 19. ve 20. yüzyıl Batı şiirinde beliren erotizm temasını işler. Esere daha modern bir 

hava katan gar, garaj, havaalanı gibi imgelere başvurur. Ayrıca, gazel şeklinin biçimsel zorunluluklarını yerine 

getirmek için şair dille oynar: “çıldırmak, kavuşmak” gibi fiillere “-lar” çekim ekini getirip onları 

isimleştirerek, şiirin diline modernist bir yön katar. Böylelikle, klasik ve modern şiirin çeşitli özelliklerini 

harmanlar. 

 

Bu sentezlerin bir başka örneğine de “Ellere Gazel” şiirinde rastlanır: 

 

“Sevdiğim eller bir kadının elleridir 

Sımsıcak dokunuşlarının elleridir 

 

Düşlerimi tüy gibi hafifleten 

Annemin ya da kızımın elleridir”11 

 

Burada bir kere daha düşlerin, sevginin dünyası; annenin, kızın, sevgilinin dokunuşuyla maddileştirilmiştir. 

Aynı zamanda, gazellerin geniş temaları karşısında Tanzimat döneminde ortaya çıkan “küçük nesnelere şiir 

yazma” modasının izleri, Behramoğlu’nun ellerle ilgili yazmış olduğu bu şiirde de mevcuttur. Bu açıdan, iki 

edebi dönemin arasında konumlanır. 

 

Kişisel Dünya ile Toplumsallığın Kavşağı 

 

 
10 Ataol Behramoğlu, “Erotik Gazel”, Yeni Aşka Gazel. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2006. 30-31. 
11 Ataol Behramoğlu, “Erotik Gazel”, Yeni Aşka Gazel. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2006. 28 
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Ataol Behramoğlu’nu dünyaları birleştiren bir şair kılan bir başka özelliği de kişisel duygu dünyasını 

toplumsal yaşam ve gerçeklikle bütünleştirebilmesidir. Ozanın poetikasında tüm duygular ve bireysel 

temalar, daha geniş toplumsal dünyayla bir noktada kesişirler. 

“Bir Gün Mutlaka” şiirinde Behramoğlu aşk ile toplumculuğu ilişkilendirir: 

 

“Bir gün seviştim, yürüyüşe katıldım sonra 

Yorgunum, bahar geldi, silah kullanmayı öğrenmeliyim bu yaz 

[...] 

Gencim daha, dünyayı görmek istiyorum, düşünmek istiyorum, öpüşmek ne güzel 

düşünmek ne güzel, bir gün mutlaka yeneceğiz!”12 

 

Bu şiirde bireysel temalarla toplumsal temalar, görünüşte alakasız bir sırayla, art arda dizilirler. Kişinin duygu 

dünyası, bu sıralanışla birlikte, bir toplumsal savaşıma dökülür adeta. Sevişme eylemi politik angajmanı, 

toplumsal konularda harekete geçme düşüncesini yüceltir. Şiir kişisi, kendi haletiruhiyesi ile toplumsal 

ideallerini yan yana koyar; gençliğin idealizmiyle davasını yüceltir, buna da “öpüşmek” gibi fiiller destek 

verir. 

 

 Benzer bir duruma “Kırk Yaşın Eşiğinde Şiir” adlı eserinde rastlanır: 

 

“Küçük heyecanlara paydos 

Çünkü rüzgârla aynı yaştayım 

Çünkü güneş kardeşiyim 

Bir ırmakla sevişmekteyim”13 

 

Pastoral imgelere katılan hareket ve enerji, şairin toplumcu gerçekçi kimliğine de atıfta bulunur. Doğadaki 

ögelerle (rüzgâr, güneş, ırmak) girdiği dinamik etkileşimler bunu destekler niteliktedir. Başka bir toplumcu 

gerçekçi olan Hasan İzzettin Dinamo’nun pastoral, ütopyacı ve sosyalist şiirleriyle de bir diyalog başlatır.14 

Behramoğlu, onun umut ilkesini hareketliliğe döker, bireysel, romantik dünyayı toplumsal coşkuyla eşleştirir. 

 

Ataol Behramoğlu, gerek sosyo-kültürel özellikler üzerinden bir enternasyonalizm savunucusu olmasından, 

gerek farklı içerik ve biçimleri birleştirerek edebiyatın geçmişi ile “şimdi”si arasında köprü kurmasından 

dolayı dünyaya seslenen ve dünyaları birleştiren bir şair olarak değerlendirilebilir. Onun seslendiği dünya, 

milliyetçi masallarla bölümlenmiş bir dünya değil, insanlığın bütünüdür; birleştirdiği dünyalar da kültürün, 

edebiyatın ve tarihin farklı zaman ve coğrafyalarda meydana gelmiş şekilleridir. Behramoğlu, Divan edebiyatı 

 
12 Ataol Behramoğlu, “Bir Gün Mutlaka”. 1970 
13 Ataol Behramoğlu, “Kırk Yaşın Eşiğinde Şiir”. 1981 
14 Bkz. Laurent Mignon, “Introduction: A Poet In Dialogue With The World”, I’ve Learned Some Things. Austin: 
University of Texas Press, 2008. 



 

19 

 

ile modernitenin getirdiği yeni yazınsal anlayışları, bireyin içsel dünyası ile toplumsal olayları, sınırların 

ayırdığı ulusları ve onların kültürel miraslarını kopuk kopuk değil, bitişik dünyalar olarak görür. Bu yüzden, 

Ataol Behramoğlu, şiirinde hem içerik hem biçim olarak bu dünyalardan faydalanır, onların kavşak 

noktasında yer alır, hepsine bir bütün olarak seslenir ve böylelikle evrenselliğe ulaşır. 
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Mert KARAPINAR 

TED Rönesans Koleji (İstanbul İl Geneli İkincisi) 

 

‘AYRI’DAN ‘AYNI’YA ATAOL BEHRAMOĞLU ŞİİRİNİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ 

 

Kimi dönem bir levha kil üstüne bastırılan çizgilerle kimi zaman da bir parça kâğıt üzerine damlatılan 

mürekkeple üretilen yazı, yüzyıllar boyu insanın nesnelerde bıraktığı yansımaları olmuştur. Bu yansımalar 

insandan doğup yine insana ulaşan bir döngüyü ifade etmektedir. Döngü ise kendi içinde çağların değişimiyle 

çeşitlenir. Bu noktada edebiyat ve ona bağlı her ürün döngünün içinde farklı amaçlara araç olmaktadır. Türk 

edebiyatında da sözlerin yolculuğu, bu döngüsellikte evrilirken zamanla şahısların ve toplumların yönelimleri 

doğrultusunda dallanıp budaklanmıştır. Bu yolculukta genelin değil özelin sesi olmaya itilen yazın karşısında 

özgün kalemiyle Ataol Behramoğlu, değişimleri reddetmemekle beraber temelde insanın kendisine inen, 

dünyanın tüm yaşamsal bağlarını sağlamlaştırmak için 'devrim'i şiirin ruhunda arayan bir şair olarak 

edebiyatımızda yerini alır. Bireysel badireler ve toplumsal hareketlenmeler ekseninde insanın özüne yönelen 

Behramoğlu şiiri, kolektif bir ses olma işlevini üstlenerek farklı dünyaları imgesel düzlemde buluşturur. Bu 

açıdan aktif yazarlık dönemi içerisinde yaşadıkları ve farklı kültürlere tanıklığı ile zenginleşen birikimini her 

bir dizesinde okuyucuya zarifçe hissettiren Behramoğlu şiirinin birleştirici gücü üzerinde durmak, onun 

dünyaya seslenen iletilerini aktarmada kullandığı yöntemleri irdelemek gerekmektedir. 

 

Kendi düşünce sistemine ulaşma yolculuğunda rejimlerin engeliyle karşı karşıya kalan Nâzım Hikmet, Orhan 

Kemal ve edebiyatımızın diğer pek çok usta kalemi gibi Ataol Behramoğlu da görüşlerinin inşası ve 

paylaşılması süreçlerinde sürgün ve mahkumiyetle yüzleşmiştir. Bunlardan ilki, sırf Türkiye İşçi Partisi’ne 

(TİP) ait bir bildiri dağıtmasından ötürü aldığı on beş günlük Çorum sürgünüdür. Bunu takip eden yıllarda 

başlayan Fransa ve Sovyetler ziyaretleri, 80’li sıkıyönetim yıllarında zorunlu bir kaçış hâlini almıştır. Ancak 

bu süreçte katıldığı toplantılar, yaptığı konuşmalar, okuduğu şiirler ve diğer yazarlarla gerçekleştirdiği edebî 

faaliyetler onun enternasyonal bakış açısının genişlemesinde rol oynamıştır. Yaşam felsefesini ve aydın 

olarak kimliğini bulma yolunda atmış olduğu adımların hepsi onu evrenselliğe yönlendirmiştir. 

Behramoğlu’nun “(…) sevinçle karşıladım” (Doğrudil 10 alt.) dediği darbe ve ardından gelen anayasayla 

özgürlüklerin nispeten genişlediği savunulan konjonktürde “Marksist literatürü okuma olanaklarının 

artması, Nazım Hikmet'in ve Ahmet Arifin şiirlerinin gün ışığına çıkması” (Namlı 7) gibi etkenlerle onun da 

bir parçası olduğu 1960 devrimci ve toplumcu gerçekçi kuşağını ortaya çıkarmıştır. Behramoğlu, bu kuşağın 

1940 toplumcularından ayrılan yönlerini açıklarken şu ifadeleri kullanmıştır: "1940 toplumcuları bir bakıma 

kendi kişisel dünyalarına ya da küçük bir arkadaş çevresine kapanıp kalmışlardı. (…) Şiirlerinin soluğunu 

hayattan değil, 'barış, özgürlük, eşitlik' gibi bazı evrensel kavramlardan alıyor gibidirler. Oysa bizler devrimci 
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mücadeleyi yürütebilme şansına sahibiz. Devrimci militanlar olarak halkla ilişkiler kurabildik” (Arolat 14-15 

alt.). Yeni bir dünya için kitlesel seviyede grevler, yürüyüş ve mitinglerle hayat bulan devrim arayışı, toplum-

edebiyat ilişkisi bağlamında şiire de yansımıştır. Bu kuvvetli akım içerisinde devrimci yazar da bir “militan” 

kimliğine bürünmüş, “şaire yüklenen bu tehlikeli ve iğreti görev toplumcu anlayışlarının ne derece uçlara 

kaydığının göstergesi” (Namlı 10) olmuştur. Yine de bu ifadede geçen “hayat” vurgusu önem taşımaktadır. 

Behramoğlu, toplumcu gerçekçi kimliğinin temeline, bahsettiği “barış, özgürlük, eşitlik” gibi evrensel 

kavramların da üstünde bulunan “yaşam” olgusunu yerleştirir. Onun için her bir insanın farklı dünyasını tek 

çatı altında toplayan “harç, maya, töz, öz su, yaşamın kendisidir” (Cumhuriyet 8). Bu nedenle "şiir ana dilde 

bir derinleşme, aynı zamanda da insanlığın ortak dilidir" (Cumhuriyet 8) diyen Behramoğlu'nun 'dünyaları 

birleştiren şiirinin' kaynağı ruhu ve bilincidir. “Her Şey Şiirdir” başlıklı şiirinde bilincinin beraberinde 

getirdiği insana ve çevreye dair izlenimlerini, sözün birleştirici etkisiyle bağdaştırarak okuyucusuna iletir. 

 

Her şey şiirdir, uğultusu rüzgârın, 

Bir ırmağa usulcacık yağan kar 

Her gece okunan bir dua çocuklukta 

Gökyüzünde bölük bölük turnalar 

……………………………… 

Her şey şiirdir, çağrısı aşkın 

Bahar toprağından yükselen tütsü 

Umut ve acı, başlayan ve biten, 

Yağmurun ve akıp giden hayatın türküsü 

……………………………… (Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var 91) 

 

Behramoğlu’nun aydın ‘ben’ini toplumcu gerçekçi bir kimliğe yerleştirdiği düşüncesi, Turgay Fişekçi’nin 

kendisiyle yaptığı röportajda şairin söylediği “Hayatta olmayanı şiirde bulmaktan çok, hayatta olup da üstü 

örtülmek isteneni şiirle açmayı önemserim (...)” (Fişekçi 15 alt.) cümlesinden anlaşılır. Profesör Laurent 

Mignen, “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” kitabının İngilizce çevirisi için yazdığı giriş bölümünde 

Behramoğlu’nun, “Bebeklerin Ulusu Yok” şiirinde “apaçık olan ancak nadiren altı çizilen bir gerçeğe, yeni 

doğan çocukların ortak bir dili paylaştıklarına” (Mignon xxiv) dikkat çektiğini savunur. 

 

İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu 
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Bebeklerin ulusu yok 

Başlarını tutuşları aynı 

Bakarken gözlerinde aynı merak 

Ağlarken aynı seslerinin tonu (“Bebeklerin Ulusu Yok” Ataolbehramoglu.com.tr) 

 

Toplumcu gerçekçi kimliğin üzerindeki örtüyü kaldırmasını sağlayan olgu, Behramoğlu’nu bu sefer evrensel 

bir imge olan bebeklik/saflık kavramına yönlendirmiştir. Her insanın bebeklikte sahip olduğu sesler, 

içgüdüler ve hareketler üzerinden özün değişmediği, büyümeyle beraber farklı açılardan ayrışmaların 

gerçekleştiği fikri bu dizeler aracılığıyla yansıtılmıştır. Bu gerçekliğin bir benzeri salt edebiyatta da 

görülmektedir. Özellikle ilk edebi anlatılarda rastlanan “ölüm sonrası yaşam” gibi özünde ortak ancak daha 

sonrasında ulusların farklı inanç ve kültür sistemleriyle evrimleşen edebî anlatılar, bu çeşitlilikte öznel 

parçalara ayrılmıştır. Behramoğlu şiiri ise bu dağılımın altında yatan evrenselliği bebek örneklemi üzerinden 

ileterek okuyucuya yeni bir pencere açmakta ve birbirinden ayrılan dünyalar arasında bir bağ kurmaktadır. 

Ona göre şiir, bir bebeğin haykırışıymışçasına insanî olan her şeyi içerisine çeken ve onların yaşamlarına 

içtenlikle tercüman olan ortak bir dildir. 

 

Şiir söz söyleme sanatının ötesinde, yaşamın kendisiyle ayrılmaz bir bütün oluşturmakla beraber ebedî de 

bir varlıktır: “İnsanın öz değerleri dediğimiz, yüzyıllar boyunca ‘işlenip biriktirilmiş’ duygusal ve düşünsel 

değerler daha da derinleşip boyutlanarak varlıklarını sürdürdükçe, yani insan var oldukça, şiir de derinlik ve 

boyut kazanarak varlığını sürdürecektir” (Behramoğlu 115). Dolayısıyla Behramoğlu, şiirini bir 

anlama/mantığa dayandırma çabasında eski ile yeniyi, diller-görüşler arasındaki bağlantıyı merkez alır. 1960 

kuşağının öncüllerinden olan ‘İkinci Yeni’, yeni toplumcu gerçekçi edebiyat dalgasının karşı cephesinde 

konuşlandığı bir hareket olmuştur.15 İkinci Yeni hareketi, anlamı ve içeriği önemsemeyen, halktan ve 

kültürden kopuk, aksine Batı’nın modernist akımlarına yüz çevirmiş biçimci ve soyutçu bir şiir hareketidir.16 

Buna karşın Behramoğlu, şaire atfettiği görevi şu sözlerle belirtir: “Açık, sade, insancıl bir şiir kurmaya çalışır. 

Bunun için halkın bağrında yaşayan sözcüklere, imajlara, deyimlere, halkın yaşama esprisine, halk kültürüne 

yönelir. Halkta olanın ileri yanını sezerek aydınlığa çıkartmak, geliştirmek çabasındadır” (Behramoğlu 8). Bu 

doğrultuda şair, halkın arasına inmiş biri olarak onun tasalarının bilincindedir ve bunları şiirine konu 

etmekten geri durmaz. Behramoğlu’nun benimsediği bu tavır, “İnsanoğlunun yoksulluğu alçakça bir şeydi. 

Buna karşı koymayan, sömürüyü yutan yazar değil, insan bile olamazdı bana göre” (Kemal 97) diyen Yaşar 

Kemal’in sözleriyle de örtüşmektedir. Böylece Behramoğlu, bireyin şiirde yok sayılamayacağını da 

vurgulayarak bireyin ve toplumun ayrılan dünyalarını birleştirmeyi ihmâl etmez: “Küçük umutların, 

 
15 Bkz. Namlı 17. 
16 Bkz. Bezirci 22. 
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umutsuzlukların, sevinçlerin ya da hüzünlerin şarkısı da her zaman söylenecektir. Hayatımızda bunların da 

çokça yeri vardır çünkü. Bizim bugünkü Türkiye edebiyatında karşı olduğumuz şey, idealist bir tavrın 

sistemleştirilmesi, temele alınmasıdır” (Behramoğlu 18). Halk ile aydın arasına mesafe koyan bu hareketin 

karşısında olmakla beraber Behramoğlu, İkinci Yeni hareketinin getirilerini bir zenginlik kabul ederek 

birbirine zıt kutupları ustalıkla bir araya getirir. 

 

Eski-yeni arasında paralel evrenler oluşturan zamandan kopmayıp şiirin ‘yolları çatallanan bahçe’sinde her 

ağacın köküne evrenin gizemini fısıldayan Behramoğlu, Moëz Majed’in deyimiyle “dün’le ‘bugün’ü kesiştiren 

bir şairdir” (Özmen Cumhuriyet alt.). Bu yönde şair, eski edebiyata yönelik “(…) kendimizden önce yazılan 

ve şimdi de yazılmakta olan her türlü şiirin olumlu yanlarını kavramak, özümlemek zorundayız” 

(Behramoğlu 13) demiş ve “Divan edebiyatının hangi yanlarından bugün de yararlanabiliriz? Halk edebiyatı 

bugünün edebiyatına ne ölçüde kaynaklık edebilir? Tanzimatçıların, Servetifünuncuların edebiyatımızdaki 

yeri nedir?” (Behramoğlu 8) gibi tetikleyici sorular üzerinden eski edebiyattan uyarlanabilecek hazineleri 

irdelemeye çalışmıştır. Mustafa Suphi Destanı, Behramoğlu’nun âşık edebiyatı kapsamında destan türüyle 

sıkça ilişkilendirilen bir yapıtıdır. İsim ve biçim açısından destan nazım şekliyle benzer yanları olsa da 

Behramoğlu, “uzun şiir” formatının Türk edebiyatındaki en yakın karşılığının destan olması nedeniyle şiirin 

bu adı aldığını söylemiştir17, dolayısıyla da bunu bir örnek olarak sunmak doğru olmayacaktır. Bunun yerine, 

Kızıma Mektuplar derlemesindeki Gebe Kadının Türküsü, halk edebiyatının türkü nazım biçimine benzer 

bir örnek olarak sunulabilir. 

             Hava da bi ayaz allahın cezası 

Ellerim yarıldı deterjandan 

Üç tane velet yetmezmiş gibi 

Dördüncü geliyor ardından 

 

Merdivenleri sil, kaloriferi yak, çöpü at 

Kabahat benim mi, kocamın kabahat 

……………………………… 

Tamam hanım geliyom tamam 

Sesin kesilir inşallah 

Erzurum dağları da kar ile boran 

 
17 Bkz. Behramoğlu 129. 
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Canımdan usandım vallah 

 

Bulaşığı yıka, yemeği pişir, çöpü at 

Kabahat benim mi, kocamın kabahat (Kızıma Mektuplar Toplu Şiirler III 161) 

 

Behramoğlu, bu şiiriyle toplumsal tabakalaşmanın alt sınıfında sömürü aracı hâline gelen bir ailenin yükünü 

çeken ve yaşamını kendi etrafına çizilen çerçeveler içerisinde yaşamaya mahkûm bırakılan anne figürünü 

öne çıkarmıştır. Kaygılı Anadolu kadını ifadesi aslında daha genel anlamada dünya üzerinde pek çok kadını 

işaret ederek insanlığın ortak sorunlarına dikkati çekmektedir. Biçim olarak gelenekseli ön plana çıkaracak 

şekilde kendi içerisinde uyaklanan bentler ve kavuştaklar (nakaratlar) bir türkü havası vermektedir. “Yeni 

Aşka Gazel” şiiri ise divan edebiyatının gazel formatına uygun olarak beyitler hâlinde aşk temi etrafında 

yazılmıştır.  

Uçurumlardan geçerek gelirim sana 

Delice, uçarak gelirim sana 

 

Unutup kederle biteni nice kez 

Merak merak gelirim sana 

……………………………… (“Yeni Aşka Gazel” Ataolbehramoglu.com.tr) 

 

Behramoğlu şiiri, bireysel ve toplumsal olaylar etrafında yoğrulan birikimiyle ayrışan dünyaları, imgesel 

söyleyişleriyle birbirine kavuşturur. Bu yanıyla farklı dillere çevrilen şiirleri her dilden şiir okuyucusuna 

samimi bir kucaklayış sunar. Ayrıca devrim odaklı toplumcu gerçekçilik kimliğini benimseyen şair, bu 

kimliğin kendisini sürüklediği uluslararası ögeleri şiirinde bütünleştirici bir güç olarak kullanır. Yaşamı şiirin 

temeline oturtan bu öğretiyle beraber insanlığı en kapsayıcı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu süreçte 

eskiyle yeniyi, gericiyle ilericiyi de birer zenginlik kabul ederek birbiriyle harmanlar. Behramoğlu, edebiyat-

sanat ortamında hem kendi kültürüne hem de dünya görüşlerine tam anlamıyla açık ve bunları ortak noktada 

kesiştirmeyi bilen bir şair olması ile şiirimizin dünyaya açılan penceresidir. 
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Deniz HÜSEYİNOĞLU 

FMV Özel Işık Lisesi (İstanbul İl Geneli Üçüncüsü) 

 

İNSANLIĞIN SESİ OLAN ŞAİR 

Ataol Behramoğlu şiiri, hayat kadar gerçek ve canlıdır. Dizeleri arasında, sevdiği tarafından terk edilen bir 

insanın kanayan kalbinin sıcak sesi, yoksulluğa terk edilen ve hakkını arayan halkın direnişinin çaresiz sesi, 

üstüne basılan otların ve kaldırımların ezilmişliğinin isyanı, kuyruğuna basılan hayvanın acı sesi, masum 

bebeklerin aguları… Şair, hayatın doğal sürecini eserlerine aktarırken yüreklere dokunabildiği için ulusal 

sınırları aşıp evrensel boyutu yakalar ve dünyanın sıkıntılı sesine kulak verdiği için de tüm insanlığın yüreğini 

ele geçirir. Ataol Behramoğlu’nun şiirlerini şekillendiren dünya görüşü temelinde varoluşçuluk, sosyalizm, 

özgürlük, insaniyet, sevda ve kavga gibi evrensel temalar vardır. Bu çalışmada, şairin bazı şiirlerinden 

derlenen dizelere yer verilerek farklı çatışmalar değerlendirilecek, sanatçının okuyucuya vermek istediği 

iletiler üzerinden dünyayı ve insanı birleştirmeyi nasıl hedeflediği konusu aydınlatılacaktır. 

 

Sanatçıların yaratma alanı özgür bırakıldığında ortaya çıkan ürünler kitlesel etkileşim gücünü yakalar. “Sanat 

yapıtının en acımasız ve yanılgısız yargıcı, halk ve zamandır. Dünyanın bütün ülkelerinde ve bütün yüzyıllarda, yaşarken 

nice baskılara uğramış, itilip kakılmış nice sanatçının (bilim ve kültür yaratıcısının) daha sonraki zamanlarda insanlığın 

kültür ve özgürlük tarihinde hakları olan yeri aldıklarını görüyoruz.” (Behramoğlu “Marksist” 60) Sanat, gücünü 

yüreklerden aldığı sürece hızla yayılarak etkisini sürdürecek ve dünya değişimine katkı sağlayacaktır. 

Behramoğlu, eserleri üzerinden yargılanan bir sanatçı olmasına rağmen sistemin değil asıl yargıcın halk 

olduğunu vurgulayıp onların değer sistemine kendisini teslim ederek, zamanla gönüllerdeki yerini bulacağına 

inanarak biriktirir sözcüklerini. “Şiir yeryüzünün ilk göz ağrısı, ilkbaharı, ilk sevdası gibidir. İnsanlığın sonsuzca taze, 

sonsuzca yaratkan ve içten kalabilmesinin güvencesidir. Sevgili meslektaşlar, hangi dilde yazarsak yazalım, insanlığın ortak 

dilinde yazdığımızı unutmayalım.” (Behramoğlu “Marksist” 122) diyen şairin şiirleri birçok dile çevrilerek 

dünyaya yayılmaktadır. Bilinir ki şiir tercümesi bir düzyazıya kıyasla çok daha zordur. Şair, dil ve edebiyat 

okumanın da gereği olan titizlikle tüm bu çevirileri takip ederek eserin özüne sadık kalınması için hassasiyet 

gösterir. Şiirin “organik” olmasını vurgulayan şair, çevirilerin de doğal olması için çok emek verir. 

Behramoğlu, hayat mücadelesinin yansıması olan şiirlerinin yanında toplumları harekete geçirecek fikirlerini, 

tüm insanlığı etkileyecek biçimde aktarır: “Bebeklerin Ulusu Yok” adlı şiirde,  “ İlk kez yurdumdan uzakta 

yaşadım bu duyguyu/ Bebeklerin ulusu yok/ Başlarını tutuşları aynı/ Bakarken gözlerinde aynı merak/ Ağlarken aynı 

seslerin tonu… Bebekler çiçeği insanlığımızın/Ve geleceğimizin biricik umudu…” (Behramoğlu “Melankoli” 35) Her 

bir sözcüğü okurken yüzümüzde o masumiyetin tebessümü oluşur ve dünyadaki her bebeğe kucak açma 

isteği doğar içimizde. Burada şair, bir bebeğin dünyanın her yerinde aynı sesleri çıkardığını, o süreçte 

ötekileştirmelerin olmadığını, fiziksel gelişim sürecinin ortama göre değişmediğini ve evrenin her köşesinde 
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bebek varlığının insanlığa umut aşıladığını söyleyerek aslında bir sorgulama başlatır okuyucuda. Bir insanın 

temelinde aynı gelişim süreci olmasına rağmen sonradan yaşanan farklılaşmaların sebepleri nelerdir? 

Behramoğlu, tüm eserlerinde bu sorunun cevaplarını işler ve insanlarda farkındalık yaratmayı hedefler. Bu 

bebekleri düşmanlığa iten kötü güçlerin yok edilmesi için okuyucusunu uyandırmak ister derin uykudan, ona 

yaşananları sorgulatır: “Küçücük bir asker gördüm/küçücük bir nöbetçi/Komşu ülkenin sınırını bekliyordu…/Hey 

kardeşçik! Ne işin var bu gece yarısında/ Kıyısında bu soğuk nehrin? /Küçücük omuzlarına yüklenmiş de/ Yazgısını koca 

bir ülkenin…/Yazık bize ki sana düşman belletmişler/ Yüzlerini görmediğin karşı kıyıdaki benzerlerini… (Behramoğlu 

“Cellat” 209) diyen şair; bebeklikte eşit gördüğü insanlığın sonraki düşmanlığına, onları iki ayrı taraf haline 

getiren sisteme isyan ederek dünyanın ayrıştırılmasına tepki gösterir. Şairin bu serzenişi, ulusallığın sınırlarını 

aşarak çeviriler aracılığıyla dünyaya ulaşır. Masumluğuyla umut yayan bebeklerin büyüdükçe makine gibi 

yönetilmesini, duygularının süzülüp bedenlerinden çıkarılmışçasına beyinlerinin yıkandığını imâ ederek 

aslında tüm milletlerin aynı çatı altında toplanabilecek güce sahip olduğunu da sezdirmek ister herkese. Bir 

Şehit Kızına, Toprağa Düşen, Çığlık, Bir Mavi Çiçek… gibi savaşların acımasızlığı içinde yok olan çocukluğu 

işleyen birçok şiiri daha vardır sanatçının ve her biriyle bu gidişe bir son verilmesi için seslenir dünyaya. 

 

Ataol Behramoğlu’na göre şiirin okuyucuyu etkileme gücünün özgünlük, yenilik istediği düşünülse de eserin 

bitiminde şair, hazırladığı sunum tabağını herkese sunar ve her damakta aynı tadı bırakmasını umar, onun 

için önemli olan o yemeği kimin yaptığının anlaşılmasıdır. Bu özgünlüğü sağlayan şey o yemek için seçilen 

özel baharatlardır. Şairin şiirlerini okurken hissedilen gerçeklik, içtenlik, masumiyet; denemelerde, köşe 

yazılarında anarşist söylemlere yerini bırakır. Behramoğlu şiirlerinde lirik bir hâl içindeyken düzyazılarında 

didaktik üslup kullanarak edebi türleri farklı amaçlarla değerlendirir. Bir yazısında sanatçı: “Emperyalist 

ülkelerce en yaygın bir tüketim metaı olarak üretilen ve bu ülkelerden tüm dünyaya ihraç edilen kitle kültürü, tüm insani 

değerleri yozlaştırmak yok etmek, insanların acıları önündeki yığınların duyarlığını köreltmek, insanları bir sürü ve tek tek 

insanları bu sürünü bilinçsiz, renksiz, kişiliksiz bir örnek bireyleri durumuna getirmek amacına yöneliktir.” (Behramoğlu 

“Marksist” 123) şeklinde iç sesini aktarırken cesur ve oldukça isyankâr bir üslupla birçok toplumsal 

çatışmaya değinerek halkın sözcüsü olmak istemektedir.  

 

Gerçek sanatçılar anlık değil ömürlüktür ve insanoğlu var olduğu sürece, yüreğine dokunan her eseri 

sahiplenir. “Büyük şairler hep gençtir, yaşlanmazlar. Büyük şairlik de zaten hep tomurcuk kalabilişte gizlidir. Yani, 

sürekli körpelikte ölümsüz kılınmışlık. Bir yağmur damlasıyla okyanus arasında. Ya da rüzgârla yanardağ. (…) Zamana 

yenilmezlik, eskimezlik, hayat sürekliliğiyle iç-içelik... Her biri her an bu yaşadığımız gündedir. Ve hem kendi evinde, hem 

insanın olduğu her yerinde dünyanın. Yerellikle evrenselliğin, tarihsellikle güncelliğin kesişmesi de budur.” diyen Nihat 

Behram da bu sözlerle karındaşı olan Ataol Behramoğlu’nun evrenselliğe geçişini okuyucuya sezdirmektedir. 
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Ataol Behramoğlu yüreğindeki çatışmaları besleyerek geliştirdiği duygular arasında ayrım yapmadığından 

evrenin her köşesine ulaşan dizelere imza atar. Savaş kadar özgürlük ve barış, aşk kadar kin, yoksulluk kadar 

zenginlik, umut kadar çaresizlik vardır onun şiirlerinde. Bu temaların her biri hayatın gerçekleriyle 

beslenmeye açıktır. Behramoğlu’na bir unvan yüklemek zordur çünkü tek kelimeyle anlatılacak kadar sınırlı 

bir gönlü yoktur onun. Onun babalığında da bir şair ruhu sezilir. Sanatçı, evladına vermek istediği öğütleri 

dizelerle derlediği “Kızıma Mektuplar” adlı eserini temalara göre bölümlere ayırır. “Sevginin Önünde” adlı 

şiirinde: “Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım/ Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım/Zulmün önünde 

dimdik tut onurunu/ Sevginin önünde eğil kızım” şeklinde evladına seslenen şair; ona güzel huylar aşılayarak onun 

hayata sımsıkı sarılmasını tembihler, insan ruhunun sevgiyle temellendirilmesi gerektiğini ve bu duygunun 

her türlü kötülükle savaşacak güçte olduğunu söyleyerek hümanizm vurgusu yapar. Zulme karşı direnç 

gösteren bir yapısı olan şair, yaşadığı acılara rağmen kızına da haksızlıklarla mücadele etmesi gerektiği fikrini 

verir; buradan anlaşılır ki yaşadıklarıyla, sosyalistliğiyle gurur duymaktadır ve evladının da ezilenlerin yanında 

olmasını, insanların kardeşliğini önemsemesini arzuladığını dile getirerek evrensel şair olma kimliğini öne 

çıkarır. 

 

Günümüzde sanatçılar, hangi ülkeden ve hangi toplumsal çevreden olursa olsun tüm dünya ülkelerinin 

özgürlük, eşitlik ve barış içinde var olma, gelişme ve mutlu olma haklarını savunarak bu haklara sahip 

olmanın önündeki engellere karşı çıkan eserleriyle seslerini göğe yükseltmelilerdir. Sanatçıyı diğer 

insanlardan farklı kılan; eserlerinde işledikleriyle öne çıkabilmek, duyguları somutlaştırmaktır ancak bunu 

yaparken sanatın evrensel olduğu unutulmamalıdır. Sınırlar ötesine geçmek isteyen her sanatçı kimliğinden 

sıyrılıp varoluş farkındalığıyla hayatı sorgulamalı, ruhun ihtiyaçlarının ortak olduğunu, fikirleriyle dünyanın 

her derdine çare olacağını, eserleriyle insanlığa umut olacağını bilerek sürekli yaratmalıdır.  Ataol 

Behramoğlu da bu amaçla çıktığı sanat yolunda, farklı türlerde birçok eser ortaya koyarak insanlığın sesi 

olup kalıcılığı yakalayabilen değerli bir edebiyatçıdır. 
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Doğu Tuna TOPALOĞLU 

Özel Saint Michel Fransız Lisesi (İstanbul İl Geneli Üçüncüsü) 

 

ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE EVRENSELLİK VE BİRLEŞTİRİCİLİK 

Dünya edebiyatı ve şiirinde olduğu gibi Türk edebiyatı ve Türk şiiri birçok değişim ve dönüşüm geçirmiş, 

yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır. Şiirde de ortaya çıkan bu yeni anlayışlar büyümüş gelişmiş ve yerleşmiştir. 

Ataol Behramoğlu yakın dönem Türk şiirinin temsilcilerindendir. Behramoğlu eserlerini siyasetin ve siyasi 

görüşlerin şiirde yer almaya başladığı bir dönemde yazmaya başlamıştır. Bu dönem aynı zamanda şiirde yeni 

anlayışların ortaya çıktığı, eski anlayışların eleştirildiği bir dönemdir. Nitekim Behramoğlu’nun da dâhil 

olduğu bir grup genç şair dönemin İkinci Yeni anlayışına karşı çıkar. Bu şairler Halkın Dostları dergisi altında 

toplanırlar. İkinci Yeni’nin temsilcileri arasında Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya gibi isimler yer 

almaktadır. Bu grup, İkinci Yeni şiirini eleştirir; anlayışın dönemin devrimci anlayışını yansıtmadığını bu 

nedenle de değerleri içine alan başka akımlara yönelinmesi gerektiğini belirtir. Fakat bu çıkış, o manifestoda 

ve sonrasında da Halkın Dostları dergisindeki sözlere karşın hiçbir zaman kişiselleşmemiş, kırıcı olmamıştır. 

(Behramoğlu, 2021) 

 

Şiirde ve şiir anlayışlarında yenilikler ve değişiklikler devam etmekte, her yeni anlayışla beraber ise şiir kendi 

içinde değişip çeşitlenmektedir. Bir dönemin şiirini ve şairlerini anlamak bu nedenle sonraki dönemlerin 

özelliklerini kavramayı kolaylaştıracaktır.  Bu yazıda Behramoğlu'nun edebi kişiliğinden bahsedilecek, 

şiirlerinde üzerinde durduğu kavramlara değinilecek, şiir dili hakkında görüşler aktarılacak, kendisinden 

önceki ve sonraki dönem şiirleriyle arasındaki ilişki incelenecek, bu işlenen konuların akabinde 

Behramoğlu'nun neden ve nasıl “dünyaları birleştiren, dünün ve yarının arasında köprü kuran bir şair” 

olduğu açıklanacaktır.  

 

Evrensel Kavramlar ve Bağlanan Dünyalar 

 

Ataol Behramoğlu şiirlerini birçok farklı tema üzerine yazmıştır. Bu temalar arasında savaş ve barış, adalet, 

hoşgörü, iyilikle kötülük gibi evrensel; aşk, sevgi, saflık, hüzün gibi hem bireysel hem evrensel değerler 

bulunmaktadır. 

 

Bebeklerin Ulusu Yok (Behramoğlu, 1988: 56-57) adlı şiirde şiir öznesi birçok farklı ülkeyi gezdiğini, hepsinde 

bebeklerin aynı özelliklere sahip olduğunu söyler. Ona göre bebeklerin ulusu yoktur, bunu ise hepsinin 

bakışlarının aynı olup aynı meraka sahip olmalarıyla ilişkilendirir. Şiir öznesi bebekleri saf, dokunulmaz 
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olarak görmektedir. “Bebekler çiçeği insanlığımızın/ Ve geleceğimizin biricik umudu…” (Behramoğlu, 1988: 57) 

dizeleri, insan yavrularının dünyanın her yerinde aynı, insanlığın çiçeği olduklarını ve bu yönleriyle doğru bir 

şekilde büyümeleri için hepsinin sevgi ve barışa ihtiyacı olduğunu belirterek umudunu güzel ve refah dolu 

gelecekler inşa edeceğini düşündüğü bebeklere bağlar. 

 

Şair aynı yaklaşımı Bir Çocuğa Layık Olmak (Behramoğlu, 1992: 83) şiirinde de sürdürmüş ve “Çoğumuz yetişkin 

yanlışlarızdır aslında/ Katı, güvensiz, kibirli./…/ Layık mıyız çocuklarımıza” (Behramoğlu, 1988: 25) dizeleriyle 

kibirli yetişkinlerin kendilerini, saflığın belirtisi olarak gördüğü çocuklara layık olabilecek şekilde ayarlaması 

gerektiğinden bahsetmiştir. 

 

Aşk ve uzaklaşma konularının işlendiği Ayrılan (Behramoğlu, 1992: 139) şiiri bireyler arasındaki sevgi bağının 

nasıl ve hangi şartlar altında kurulup bozulmaya başlayacağı ile ilgilidir. Şiir öznesi kavuşma ve ayrılık 

hakkında kendisine sorular yönelterek birbirini sevmiş ve sevmekte olan iki kişinin hatıralarını yâd 

etmelerinden söz eder; ancak ikili, bu esnada çoktan birbirlerinden uzaklaşmaya başlamışlardır. Bu 

uzaklaşma durumu “Bir an gelir ki aynı mekânlardasınızdır/ Ayrı duygusal zamanlarda” (Behramoğlu, 1987: 21) 

dizeleri üzerinden verilir.      

 

Bellum Omnium Contra Omnes (Behramoğlu, 1988: 35-39) şiirinde şair, insan kavramını yüceltmiş ve 

okuyucuyu kötülüğe karşı uyarmıştır. İki tip insanın varlığından söz etmiştir. Bunlardan biri iyilikten ve 

barıştan yana olan emekçiler, diğeri ise sadece çıkarlarını gözeten “kurt”lardır. Şiir öznesi bireye kendisini, 

çevresini ve bütün insanlığı yalandan, yanlıştan, çıkar çatışmasından yani kötülükten koruması konusunda 

seslenir. Bu düşüncesini “Emeğinin/ Hakkını alan/ Ne çıkar umar/ Savaşmaktan?” (Behramoğlu, 1988: 38) 

diyerek belirtir. Şiirdeki ses insanlığa dair umudunu “Ama gelişen/ Bir şey var onda/ Sevgiye, iyiye/ Doğruluğa” 

(Behramoğlu, 1988: 37) ifadeleriyle dile getirmekte ve iyiyle kötünün bu savaşında insanlığın iyiye galip 

geleceği ümidini aktarmaktadır. 

 

Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar (Behramoğlu, 2011: 54-57) eserinde odak bireyin yaşadığı yalnızlık ve yaşanan 

acılara duyulan hüzündür. Buradaki ses; “Arkadaşlarımı düşündüm, sevgili şeyleri/ …/ Bir yandan sürüp gidiyor-/ 

Hayat/ Bir yanda tel örgüler/ Parmaklıklar.” (Behramoğlu, 2011: 54-56) diyerek olayların karşısında duyduğu 

bu acıyı düşünür durur, içinde bulunduğu dünyayla bir mücadeleye tutuşur. Beyaz ve ipek gibi karın altında 

birleşmiş, acı çekmeyen bir toplumu arzular. “Hayallerimiz olsun/ Yaşayalım/ Özgür/ Güzel/Düşünceli.” 

(Behramoğlu, 2011: 57) mısralarıyla ise hayatın hüzünlü yanlarının olmadığı bir âlem hayal eder. Şiirdeki ses 

bu noktada mücadeleye devam etmenin gerektiğini çünkü diğer türlü kötülüğün kazanacağını savunur. 

“Dünya daha güzel olacak/ İnanıyorum buna.” (Behramoğlu, 2011: 57) diyerek umudunu ifade eder. 
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A. Behramoğlu şiirlerinde evrensellik bağlamında bilim, duygu, sanat gibi birçok alanı bir araya 

getirmektedir. Bilim Adamı şiirinde bilimle iç içe bulunan ahlâk tartışmaları edebiyat yoluyla okuyucuya 

aktarılmıştır. Şiirde ele alınan durumlara göre bilim insanı yaptıklarıyla topluma karşı sorumludur. Bu durum, 

“Yaptığımın/ Sonucunu düşünmeliyim…” (Behramoğlu, 1988: 45) mısralarında yer bulmuştur. İnsan yaptığının 

sonuçlarını önceden düşünüp hesaplayarak hareket etmelidir. Şiirde seslenen kişi, bu noktada ölüm ve yaşam 

arasında taraf tutmak gerekiyorsa yaşamın tarafının tutulması gerektiğini belirtir. 

 

Sanatsız ve Evrensel Bir Üslup 

 

Ataol Behramoğlu şiirlerinde genellikle sanatsız bir dil ve anlaşılması kolay üslup tercih etmiştir. Üslubu ve 

kelime seçimi şiirlerinin birçok farklı toplum tarafından kavranabilip özümsenebilmesini sağlamıştır. 

Şiirlerinde mekânın belli olmaması, birçok kültürden karakter ve ibarenin yer alması üslubun evrensel 

niteliğine katkı sağlamıştır. Buna örnek Ayrılan, Bir Sabah Tanıdık Bir Şehre Girerken (Behramoğlu, 1992: 51), 

Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar ve Desapericidos (Behramoğlu, 1992: 109-110) şiirleri verilebilir. 

 

1983 tarihli Ayrılan şiirindeki “Ne zaman biter bir sevda?” (Behramoğlu, 1992: 139) dizesinde şairin “bu sevda” 

yerine anlatıya daha geniş bir anlam yükleyen “bir sevda” ifadesini tercih etmesi ve 1977 tarihli Bir Sabah 

Tanıdık Bir Şehre Girerken (Behramoğlu, 1992: 51) şiirindeki “bir şehir” (Behramoğlu, 1992: 51) ifadesine yer 

vermesi, anlatıyı özelden uzaklaştırıp ona daha genel ve okuyucunun kendisiyle bağ kuracağı bir yakınlık 

kazandırmıştır. 

 

Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar eserindeki Rus halk şarkısı bölümü, Desapericidos eserine adını veren Arjantin deyişi 

ve şiirde Arjantin gazetelerinden yapılan alıntılar; Behramoğlu’nun eserlerinin dünyanın farklı kültürlerine 

gönderme yapmasını, onları birbirlerine tanıtmasını ve bilgilerin harmanlanmasını sağlamıştır. 

 

Geçmiş, Ataol Behramoğlu ve Şimdi 

 

Ataol Behramoğlu eserlerinin büyük bölümünü 1970-1990 yılları arasında yazmıştır. Bu bölümde şiirlerinin 

kendisinden önceki ve sonraki dönem şairlerinin eserleriyle karşılaştırması ele alınacaktır. 

 

a) Savaş ve Barış 
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XX. yüzyılın başlarında Wilfred Owen’ın yazdığı Silahlar ve Çocuklar (Çapan, 1985: 104) şiiri; çocukların 

savaşların içinde yer almaması, savaşların onlardan olabildiğince uzak tutulması gerektiğine değinir. Bu şiirde 

çocuklar şiir öznesi tarafından savaşın acımasızlığından uzak tutulmuş olsalar dahi şiirde savaşın yarattığı 

sorunlara, yanlışlığına dair net bir vurgu yapılmamıştır. 

 

A. Behramoğlu tarafından yazılmış ve savaşla barışı tema edinen şiirlerde önceki bölümlerde açıklandığı 

üzere savaş karşıtlığı ve barışın gelmesi çağrısına yer verilmiştir. 

 

Çin kökenli şair Wang Ping’in 2018 yılında yazdığı Things We Carry On The Sea (Denizde Taşıdıklarımız) 

(Anonim, 2018) şiirinde ise çağdaş dönemin hâlâ süregelen savaşları, güç mücadeleleri kendine yer bulur. 

Şiir öznesi bitmek bilmez çekişmelerin arasında sıkışmış bir vatandaştır ve bundan etkilenmemek için vatanı 

bildiği toprakları terk etmek zorunda kalmıştır. Şiirdeki ses okuyucuya, göç edenlerin yanlarında değer 

yargılarını taşıdıklarından bahsetmektedir. Bunları orada kabul görmeyeceklerini bile bile yeni yerlere 

götürmekte olduklarını ifade eder. Bütün bu savaş ve hüznün ortasındaysa şair; okuyucuya her şeye rağmen 

insanın umudunun, dolayısıyla direniş gücünün olduğunun onların yanlarında “[dünü, bugünü ve yarını]” 

(Ping, 2018: poets.org) taşıdıklarını söyleyerek gösterir. 

 

b) Aşk ve Bağlılık 

 

Nâzım Hikmet’in 1910’lu yılların sonunda yazdığı Tesadüf (Hikmet, 1994: 53) şiirinde özne evvelden ayrıldığı 

sevgilisiyle karşılaşır ve artık bittiğini sandığı aşkının izlerini duyumsar. Ne kadar birbirlerinden kopmuş 

olsalar da geçmişin bağlarıyla birbirlerine hatıralarla bağlı olduklarını belirtir. İnsanların birbirlerinden uzakta 

olduklarını sansalar bile aralarında artık mâzide kalmış bir çekimin olduğunu düşünen şiir öznesi bu 

bağlantının kopup kopamayacağını, geçmişin insanın hatırından sökülüp alınmasının mümkünlüğünü 

sorgular. 

  

Ataol Behramoğlu’nun Eski Nisan (Behramoğlu, 1992: 138) eserinde de özne bitmekte olan bir baharı 

hatırlar. Sevdiğiyle geçirdiği anıları hatırına getirir: Yaptıkları yürüyüşleri tekrar tekrar yaşar. Dalgaların 

çekilmesinden sonra kalan kum tepelerini yalnızlığın temsilcisi olarak görür. Eserin sonunda hatıralarının 

yitmekte olduğunu söyler. 
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Çağdaş dönem Arap şiirlerinden Aşk’ta (Fındıkçı, 2011: 261) ise Osama Eşber sevgiliyle olan bağı 

betimlemektedir. Sevdicek bir asma, duyguları ise onu sarhoş eden bir içkidir. Sevdiceğini evi, mumları dâhil 

her yerde gören şiir öznesinin en büyük arzusu ona kavuşmaktır. Şiirin ortalarında yer alan bölümde ise şiir 

öznesi sevdiceğine “kendi şehrinde” onun şehrinde olduğundan daha yakın olduklarını hissettiğini belirtir. 

Bu ifade, A. Behramoğlu’nun benzer konulu şiirlerini hatırlatır. Nitekim Ayrılan şiirinin son iki dizesinde A. 

Behramoğlu sevgililer arasındaki bir zaman ve mekân sapmasından söz eder. 

 

Ataol Behramoğlu şiirlerinin büyük kısmını 1970-1990 arasında yazmış; şiirlerini aşk, sevgi, barış, hoşgörü, 

adaletsizlik, eşitsizlik gibi temalar üzerine inşa etmiştir. 

 

Şair yaşamı boyunca mücadeleci olmuş; kötülükle, adaletsizlikle, eşitsizlikle savaşımın kazanılacağına dair 

inancını hep korumuş, bunu eserlerine de yansıtmıştır. Nâzım Hikmet gibi temsilciler şiirlerinde yer bulmuş 

ve şair böylelikle yılmayan insanların bir görüntüsünü oluşturmuştur. Yaptıklarıyla kendisinden sonraki 

şairleri etkilemiştir. 

 

Edebiyat özellikle de şiir belli bir birikimin izlerini taşır. Ataol Behramoğlu bir kavşak şairidir (Özmen, 2021) 

zira onun şiirinde hem öncüllerinin hem kendi döneminin şairlerinin izlerine rastlamak mümkündür.  

 

İşlediği konuların niteliği, konuları işleyiş tarzı, kullandığı üslubu eserlerinin evrensel bir nitelik kazanmasına 

katkıda bulunmuştur. Eserlerinde bolca karşılaşılan yılmazlık, eserlerinin zaman değişse dahi 

unutulmamasındaki bir diğer etkendir. Başka bir deyişle şair, şiir ile edebiyatta kendisinden öncekilerin ve 

dönemdaşlarının fikirlerini özümseyip pekiştirerek bunları gelecek dönem şairlerine başta tema, dil ve üslup 

özellikleri olmak üzere aktarmıştır. 
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Nisan KIZILDAĞ 

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi (Mansiyon: Özgünlük Ödülü) 

 

ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN EVRENSELLİĞİNE BİR BAKIŞ: DÜNYALAR 

ARASINDAKİ KÖPRÜ OLMAK 

 

“Gelmesi gereken dizeleri bekliyorum/ Gelmesi gereken, çünkü bu hayata çalıştım ben/ Söyleyecek şeylerim vardı, söyledim 

ve var daha…” (Behramoğlu 7) Çoğu zaman fikirlerimizin başka insanların dünyaları arasında köprüler 

oluşturabileceğinin farkına varmadan yaşamımızı sürdürürüz. Aklımızdaki emeller dile getirilmeyi bekleyen 

sözler olarak zihnimizin bir köşesine yer edinir, yıllanır ve eskir. Evrensel bir etki yaratmanın büyülü 

düşüncesi içinde boğulmaya mahkûm, alışılmışa boyun eğerek var oluruz. Birçoğumuz kendi hayatımıza ve 

kendi mücadelemize odaklanmış, zihnimizin ulaşabileceği noktaları görmeyerek hem aklımızı hem dilimizi 

sınırlayarak, yetinmek eylemini büyük bir başarıyla yerine getirmeyi öğrenmişizdir. Yetinmek kendimizden, 

kendi sesimizden korkmamıza da sebep olur. Kendi sesinin sınırsızlığından korkmaktır. Bu korku aşıldığı 

zaman dünyaya seslenmek mümkün olacaktır. Ataol Behramoğlu cesareti sayesinde dünyaları 

birleştirebilmiş, fikirlerini pek çok kesime duyurabilmiştir.  

 

Ataol Behramoğlu, alışılmışı kabul etmeyerek sesinin sınırsızlığını ve sonsuz etkisini benimsemiş, bununla 

da kalmayıp farklı kültürlerin insanlarıyla ortak bir paydada buluşma yetisine sahip bir şair olarak toplumda 

yer edinmektedir. Adeta kendi fikirlerimizi kendi ellerimizle zincirlediğimizi, yankılanıp etki yaratacak yerde 

boşlukta süzüldüğünü ve cesur bir zihinle ulaşılamayacak ve etkilenemeyecek herhangi bir kimsenin 

varlığının söz konusu olmadığını bize sanatıyla anlatmaktadır. Ataol Behramoğlu, evrensel duygulara 

şiirlerinde sıkça yer vererek ortak bir payda oluşturur. Kişiler, kültürler ve toplumsal kimlikler ne kadar 

değişirse değişsin hislerin bireyin zihninde aynı şekle büründüğünü farklı ülkelerden insanların kalplerine 

dokunarak gözler önüne serer. Onun eserlerinde aşk, politika, yaşam her kültürden insana tanıdık gelecek 

şekilde işlenmiştir. Kişiler arasında böylelikle bir ortak payda oluşturur ve dünyaya bu şekilde seslenir.  

 

Hislerin sınırsızlığının insan üzerinde yarattığı etkinin farkına varıldığında, duyguları en çok harekete geçiren 

araç olan sanatı kullanarak evrenselliği yakalamak çok olasıdır. Behramoğlu, bunun farkında bir sanatçı 

olarak tek bir kültürün insanlarına değil tüm dünyaya, ortak bir payda olan hisleri takip ederek sesini 

duyurabilmeyi başarmıştır. Fakat kendisinin asıl gücü, doğduğu ülkenin sınırlarına kendini kapatmamış 

olmasından ve zincirlerinden kurtulup farklı ülkelerdeki şairlerle tanışma şansının her zaman hevesle 

peşinden koşmasından gelir. Behramoğlu, “14 Eylül 1973”şiirinde toplumcu bakış açısını hayatının her 

alanında olduğu gibi burada da cesurca benimsemiştir. Yalnızca, bunu kendi kültürü dâhilinde vuku bulan 

bir olay üzerinden değil, Şili sınırları içinde yankı uyandıran bir olayı takip ederek yapmıştır. Şiirinde 

inançlarını ve hayattaki duruşunu farklı bir ülkenin temsiliyetiyle anlamlandırmıştır. Peki, başka bir kültürde 
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yaşanan önemli bir olay hakkında şiir yazması sadece bireysel bir meraktan mı kaynaklanır, yoksa hayatı bu 

kültürlerin çevresinde şekillendiği için mi böyle bir olayı takip ederek kalemini eline alır? Bu soruya Pablo 

Neruda ile ilişkilerini ele alarak cevap vermek doğru olacaktır. Onunla olan sohbetlerinin Behramoğlu 

üzerine etkisini 1973 yılında yazdığı “Pablo Neruda” şiirini okuyarak anlamlandırmak mümkündür. Çünkü 

şiirler insanların, şairin yazarken hissettiği duygulara benzer, tanıdık hislerle karşılaşmasına sebep olur. 

“Pablo Neruda” şiirini okurken de farklı milletlerden olan iki şairin birbiri üzerindeki tesir gözümüze çarpar. 

Behramoğlu Neruda’ya dizelerinde çokça yer vermekten kaçınmamış, ondan bahsederek adeta dünyaya 

seslenmiştir. Kendisinin “Bir Gün Mutlaka” şiir kitabında “Neruda’ya Şiirler” isimli bir bölüm yer 

almaktadır. Bu bölümde Neruda’nın şahsiyetine dair evrensel mesajlar çıkarılabilecek mısralar 

bulunmaktadır. Bu şiirlerde Pablo Neruda ile Nazım Hikmet arasındaki ilişki göze çarpmaktadır. Ataol 

Behramoğlu Neruda’nın Nazım’dan nasıl etkilendiğini gözler önüne sermekten çekinmez. Bunu sadece 

kalemi kendisi eline alıp kelimelerini konuşturarak değil Pablo Neruda ve Nazım Hikmet gibi iki farklı 

ülkenin şairlerinin arasında önemli bir rol oynayıp sanatın evrenselleşmesine ziyadesiyle büyük bir katkıda 

bulunarak da yapmıştır. Bu bağlamda Ataol Behramoğku’nun sesinin dünyaları birleştirmesi sadece kendi 

yazdıklarıyla değil vesile olduklarıyla da ilgilidir. Neruda’nın önemli şairimiz Nazım Hikmet hakkında yazdığı 

şiirleri Behramoğlu tarafından dilimize çevrilmiş ve kültürümüze kazandırılmıştır. Bu önemli hazineye 

ulaşımımızın Behramoğlu tarafından sağlanması iki farklı kültürün şairlerinin birbirleri üzerindeki etkisini 

gözler önüne sermiştir. Ataol Behramoğlu, ortak değerler üzerinde buluşunca nerede doğduğunun bir 

öneminin kalmadığını, kültürel farklılıkların sadece eşsiz renkleri temsil ettiğini ve bu ortak payda üzerinden 

nadide dostlukların oluşabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla Behramoğlu'nun Nazım ile Neruda’nın arasında 

önemli bir köprü oluşturması bakımından değerlendirdiğimizde iki dünyayı kesiştirmiş, birbirleri arasında 

köprü olarak kültür sınırını ortadan kaldırmayı ve bu sınırlar olmaksızın insanlara sanatın etkisini göstermeyi 

başardığını söyleyebiliriz. Neruda’nın Nazım Hikmet’e yazdığı “Güz Çiçeklerinden Nazım’a Çelenk” 

şiirinden bir kesiti incelediğinde sanatla iki farklı dünyanın birleştiği görülmektedir: 

 

“Niçin öldün Nazım? 

Ne yaparız şimdi biz 

şarkılarından yoksun 

Nerde buluruz başka bir pınar ki 

onda bizi karşıladığın gülümseme olsun? 

Seninki gibi ateşle su karışık 

acıyla sevinç dolu, 

gerçeğe çağıran bakışı nerde bulalım?”( Behramoğlu 237 ) 

 

Ataol Behramoğlu’nun dilimize kazandırdığı bu şiire baktığımızda, saf bir hayranlık içeren bu eserin, şiirin 

ve sanatın iki farklı dünya arasında ortak duygulara temas ederek bir iletişim imkânı yaratmasının olasılığını 

ve bu olasılığın insanın içindeki umudu beslediğini görülmektedir. Bu durum, Behramoğlu’nun kendi 
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eserlerinin yanında, vesile olduklarının da kültürlere büyük katkılar sağladığının göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Behramoğlu, çevirilerinde olduğu gibi eserlerinde de kültürler arası bir köprü olma özelliğini koruyarak 

kalemini kullanır. Buna örnek olarak “Aşk İki Kişiliktir” kitabından “Atilla Jozsef’in Şehrinde Bir Köprüden 

Tuna’ya Bakmak” şiiri gösterilebilir. Şiirin bir kısmı şu şekildedir: 

 

“Cafe Havelka’da Musevi garson, 

Ismarladığım limonlu çayı getirdi 

Bir gün önceki Le Monde’a bakıyorum 

‘Noel Baba bu yıl Bosna’ya uğramayacak 

On yıldır savaşlar 

Bir buçuk milyondan çok çocuk öldürdü 

Ve beş milyonu sakatlandı 

Güçe zorlandı beş milyonu 

Ve on iki milyon çocuk yertsiz yurtsuz kaldı’ 

Viyana Noel’e hazırlanıyor 

Yeni yıla hazırlanıyor dünya” (Behramoğlu 54) 

 

Keder her yerde keder, savaşın anlamı her kültürde aynı sonuca çıkıyor: “acı” Behramoğlu, bu ortak acıya 

şiirinde yer vermiş. Şiir Bosna Savaşı’nın geçtiği yıllarda yazılmış. Behramoğlu, o sıralarda Viyana’dayken 

savaşın yarattığı acıyı Bosna halkı ile paylaşarak eserinde onları anmaktadır. Bambaşka bir ülkede, aslında 

ondan fiziken çok uzaklarda yaşanan bir olayın izini eserine yansıtmak, hem anda hem de dünyada yankı 

uyandıran olaylardan kopmayarak sanat aracılığıyla bunu okuyucuya aktarmak ustalık ve büyük bir empati 

gerektiren bir meziyettir. Ataol Behramoğlu, bilgisinin ve dünyayla ilgisinin sonsuzluğunu okuyucuyla 

paylaşırken cömertliğin temsilcisi olmuştur.  Behramoğlu’nun yazdığı bu şiir aslında onun dünyaya seslenen 

bir şair olduğunu pek çok yönden kanıtlamaktadır. Bunu yine şiirden kısa bir pasajı kullanarak açıklayabiliriz: 

 

“Çocukluğumdaki gökyüzü 

Geçiyor 

Berrak, göçebe bulutlarıyla 

Ve çocukluğumdaki otlar 

tren yolu boyunca”( Behramoğlu 60 ) 

 

Şiirden alınan bu kesiti incelenmeden önce Ataol Behramoğlu’nun şiiri Viyana’dayken yazdığına değinmek 

gerekmektedir. Zira kendisi Viyana’da doğmamış olmasına rağmen çocukluğundaki gökyüzünden bahseder. 

Gökkubbe, tüm insanlığın buluştuğu ortak noktadır. O Viyana’da umutsuzluğa düşünce kafasını sonsuz 
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maviliğe doğru uzatırken, diğer yandan belki de dünyanın herhangi bir yerinde başka biri hayatının en mutlu 

gününü yaşarken sevincinin yansımasını gökyüzünde aramaktadır. Doğanın tanıdıklığı, insanı hayatının her 

alanında selamlaması tek bir kültüre özgü değildir. İnsan nereye giderse gitsin çocukluğunun çiçekleri, otları 

onunla gelebilir çünkü doğanın sundukları sınırlı değildir, tüm kültürlerde ortaktır. Belki şekil değiştirir, ama 

önemi aynı kalır. Behramoğlu dünyaları birleştirirken aslında bu tanıdıklığa sığınmaktadır. Onun sesinin 

kültürel sınırları aşarak tüm dünyaya ulaşmasının sebebi insanın içinde, coğrafya gerçeğinden bağımsız olarak 

bulunan parçaya dokunabiliyor olmasıdır.  

 

Zihnin ve sanatın gücünün sonuna kadar farkında olan güzide şairimiz Ataol Behramoğlu, şiirlerine kendi 

hayatından otobiyografik izler de katarak fikirlerinin kültürünün sınırlarını aşıp bambaşka diyarlara 

ulaşmasını sağlamış, tüm dünyaya sanatın sesiyle seslenmiş ve güçlü kalemi ve önemli dizeleriyle 

evrenselliğin gerekliliğinin tekrar tekrar altını çizmiştir. Edebiyatımız, onun gibi değerli bir sanatçının 

katkılarıyla şiirin evrensel ve birleştirici gücünün izinden ilerlemekte, milletler arasındaki sınırları aşarak ortak 

bir paydada buluşmaktadır.  
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Selin Ay KANDEMİR 

Galatasaray Lisesi (Mansiyon: Türkçeyi Kullanma Gücü Ödülü) 

 

68 KUŞAĞI BAĞLAMINDA ATAOL BEHRAMOĞLU VE ŞİİRLERİNDE EVRENSELLİK 

 

Döneminin neslinde iz bırakan 1960'lı yılların siyasi havasına tepki olarak ortaya çıkan, en çok tartışılan 

gençlik hareketlerinden biri olan 68 gençlik hareketi; çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmış ve 

etkisini hayatın her alanında göstermişti. Vietnam Savaşı, Martin Luther Jr. ve Kennedy suikastları, Prag’da 

Sovyet tankları aynı zamanlarda başkaldırmış ve başta Avrupa’da olmak üzere tüm dünyada yankısı 

duyulmuştu. Türkiye’ye yansıması aynı dönemde olsa da altında yatan sebep tam olarak aynı sayılmazdı: 

1946 yılında çok partili hayata geçildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerini Demokrat Parti’nin 

(DP) alması ve DP’nin yeni yatırımlar, kalkınma planları, ibadet yasaklarının kaldırılması, eğitimde reform 

gibi vaatlerle halkı ikna etmesi toplumda coşkulu bir değişime sebep olmuştu. Fakat 1954 yılında DP’nin 

iktidara gelmeden önceki vaatlerini gerçekleştirmediği ve var olan rejime yönelik bir tehdit oluşturabileceği 

kanısının toplum tarafından benimsenmesi üzerine önü alınamayacak büyük olaylar baş gösterdi. Türkiye'de 

üniversitelerde başlayan gençlik hareketi ise geri kalmışlığı kendine yakıştıramayan bir gençliğin başkaldırısı 

oldu.18  

 

“Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum, öbür ucundaki ırmakları 

Bir kız sessizce ölüyor, sessizce ölüyor Vietnam'da 

Ağlayarak bir yürek resmi çiziyorum havaya 

Uyanıyorum ağlayarak, bir gün mutlaka yeneceğiz!” (Bir Gün Mutlaka; 1965) 

 

Bu başkaldırıyı edebiyatımıza yukarıdaki çarpıcı dizeleriyle taşıyan, 68 gençlik olaylarının yansımasını 

kalemine ve dünya görüşüne taşımış en önemli değerlerimizden biridir Ataol Behramoğlu. Kuşağının barış 

yanlısı, özgürlükçü, haksızlığa tahammülü olmayan dünya görüşünü kendi hayat görüşü yapmış Behramoğlu, 

yalnızca kendisinin ve kendi milletinin acılarına değil, tüm dünyada haksızlığa uğrayan ve acı çeken insanların 

yardım çığlığı oldu. Onun herhangi bir insanı sevmesi, önemsemesi için kişilerin dili, dini, ırkı hiçbir zaman 

bir kriter olmadı. Onun gözünde her insan güzel yaşamayı ve mutlu ölmeyi hak ederdi. Bunun için ise var 

olan düzende sorgulanması ve değiştirilmesi gereken çok şey vardı. 

 

 
18 Feryat Bulut, “68 Kuşağı Gençlik Olaylarının Uluslararası Boyutu ve Türkiye’de 68 Kuşağına Göre Atatürk ve 
Atatürkçülük Anlayışı”, ÇTTAD, XI/23, Güz 2011, s.135 
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Bu makalede “Ataol Behramoğlu, niçin dünyaya seslenen ve dünyaları birleştiren bir şairdir?”  

sorusuna, Ataol Behramoğlu’nun “Bir Gün Mutlaka”, “Aşk İki Kişiliktir” ve “Yarım Yüzyıldan Şiirler” 

kitapları ve şiirlerinde sıkça geçen dönemin politik yapısı çerçevesinde bir cevap geliştirilmiştir. 

 

Ataol Behramoğlu, 13 Nisan 1942 yılında babasının yedek subaylık yaptığı sırada Çatalca’da doğdu. Babası 

Haydar Tulgar, terhis edilmesinden sonra eşi İsmet Hanım ve oğlu Ataol ile Ziraat Müdürlüğündeki görevini 

yapmak üzere Kars’a yerleşti. 1944’te Namık Kemal, 1946’da Nihat Behram, 1948’de ise Yusuf Turan isimli 

kardeşleri doğan Ataol, Kars’ta geçen ilk çocukluk yıllarının kişiliği üzerinde derin izler bıraktığını söyler19. 

1950 yılında Erzurum’a sonrasında ise Çankırı’ya atanan Haydar Bey, yazdığı bir şiirin “solcu” görülmesi 

sebebiyle suçlanması üzerine Tulgar olan soyadını -daha sonraları Ataol Behramoğlu’nun takma adı 

sayılacak- Gürus olarak değiştirdi. 1953 yılında ilkokulu bitiren Ataol Gürus, Çankırı Lisesine yazıldı ve 

edebiyatla burada tanıştı.  

 

“Karıştı Nazım’ın türkülerine 

Brecht’in 

Aklından ve yüreğinden fışkıran türküler 

Sesiyle değil sadece 

Gözleriyle de 

Söylerken İlse Scheer”(Berlin’de, Doğum Gününde Nâzım’ın; 1977) 

 

 

Lise yıllarında Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Ömer Bedrettin Uşaklı, Attila İlhan, Cahit Külebi, Orhan Veli, 

Fazıl Hüsnü, Sait Faik, Orhan Kemal ve Sabahattin Ali’nin yanı sıra Brecht, Hemingway, Steinbeck, Panait 

İstrati gibi isimleri okuduğunu ve Varlık dergisinin sıkı takipçisi olduğunu şu sözlerle ifade eder: “Çankırı’da 

lise öğrenciliğim yıllarında izleyebildiğim tek yazın dergisi Varlık’tı. Küçük kentin tek kitabevine gelen tek 

yazın dergisi de Varlık’tı zaten. Ben ve şiire eğilim duyan, şiir yazan arkadaşlar, Varlık’ta yayınlanan şiirleri 

ezberlercesine okurduk.”. Behramoğlu; kalın, devrimci romanları; Dimitır Dimov’dan Tütün’ü, Fyodor 

Gladkov’dan Çimento’yu, Aleksey Tolstoy’dan Azap Yolları’nı okuduğunu, bu kitapların kahramanlarıyla 

kendisini özdeşleştirdiğini söyler. Aziz Nesin’in yazılarının kendisinde toplumsal bilinç uyanmasında büyük 

rolü olduğunu söyleyen Behramoğlu, yıllar sonra şu sözleri sarf edecektir: “Halkın acılarından, 

yoksulluğundan söz etmek isteği, soylu bir istektir hiç kuşkusuz. Fakat toplumcu şiir, salt bir yakınmanın 

şiiri olmakla yetinemez. Belli bir başkaldırıyı, bir direnişi de içermek durumundadır. Üstelik gerçeklikle 

çelişmeyen, kaynağını onda bulan bir başkaldırı olmalıdır bu.20”  

 

 
19 Figen Yılmaz, “Ataol Behramoğlu Hayatı ve Şiiri”, İstanbul, Ekim 2016, s.27 
20 Ataol Behramoğlu, “Toplumcu Şiir Üstüne Birkaç Söz” Halkın Dostları, Sayı 5, Temmuz 1970 
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Ataol Behramoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birinci sınıftan sonra bırakıp bir süre Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakültesinin Felsefe Bölümüne devam etti. 1962 yılında felsefeyi de bırakıp aynı fakültenin Rus 

Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti. “Namık Kemal’den Tevfik Fikret’e, Mehmet Emin Yurdakul’dan Ahmet 

Hâşim ve Yahya Kemal’e, bu şairlerimizden çağdaş şiirimizin birçok ustasına, onların yanı sıra da gençlik 

yıllarımda okuyup etkilendiğim, edebiyat tarihinde pek de önemli yeri bulunmayan başka bazı şairlere kadar 

birçok şairden esinlenmeler, etkilenimler olduğu kuşkusuzdur.”21 diyen Behramoğlu üniversite yıllarında 

Lermontov, Whitman, Apollinaire, T.S.Eliot, A.József, Pablo Neruda, José Martí, Rimbaud, Baudelaire, 

Blaise Cendrars gibi Marksist dünya görüşü ile ekol olmuş isimlerin yanında, bu görüşü taşımayan ancak şiir 

için önemli değişimlere imza atmış isimlerden etkilenmişti.22 Bu etkilenmeler sonucunda 1962 yılında 

Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP)  üye oldu. “1962’de, sanki bütün ömrümce buna hazırlanmışım, yakın bir akraba 

evine girermiş gibi Türkiye İşçi Partisi’ne üye oluşum hayatımın bir başka dönüm noktasıdır.”23. 

 

“Aleksandr Sergeyeviç Puşkin 

Bizim Orhan Veli’yi anımsatıyor 

İkisi de genç, dokunaklı 

Ve yaraları hâlâ kanıyor”(Leningrad 1988; 1988) 

 

 

Yukarıdaki dizelerin de örneklediği üzere okuyucuyu hemen her kültüre dahil eden, yer ve zaman fark 

etmeksizin okuyucuyu dünyanın herhangi bir yerine taşıyabilecek Behramoğlu şiirinin ilk örneği; 1965’te 

Ülkü Tamer, Behçet Necatigil, Orhan Veli, Atilla İlhan ve İkinci Yeni şiirinin etkileriyle yazdığı ve 1970'de 

yayımlayacağı ve Türk şiirinin başyapıtlarından Bir Gün Mutlaka’nın ön hazırlığı sayılabilecek olan Bir 

Ermeni General yayımlandı. Behramoğlu eserini halkçı popülizmin şiiri ile devrimci şiir arasında işaret ettiği 

farklılıkları da örnekleyen şiirlerle doldurdu. Böylece Nazım Hikmet'ten sonra ilk kez “devrimci” ya da 

“sosyalist şiir” yazılmış oldu.24 Louis Aragon'un “Pablo Neruda'nın Sitemi” şiirindeki “Ne zaman ki müzik 

güzel olur, insanlar da eşit olur” dizesi, Behramoğlu’nun “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” şiirindeki 

“İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine” dizesine ilham oldu.25 Behramoğlu’nun sosyalizm anlayışının 

merkezindeki özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri onun politize edilmiş şiirleriyle hayat buldu.  

 

“İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu 

Bebeklerin ulusu yok 

Başlarını tutuşları aynı 

 
21 Ataol Behramoğlu, 12 Ekim 2006 Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı 
Bölümünce düzenlenen Frankofoni konulu sempozyumda okunan bildiri. 
22 Süheyla Doğruidil, “Ataol Behramoğlu Şiiri”, Erzurum, 2007, s.19 
23 Figen Yılmaz, “Ataol Behramoğlu Hayatı ve Şiiri”, İstanbul, Ekim 2016, s.21 
24 Haydar Ergülen, “Bir Şiir Hareketi: Ataol Behramoğlu” (https://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/bir-siir-
hareketi-ataol-behramoglu-i-1786) 
25 Laurent Mignon, “Ataol Behramoğlu: Dünyayla Söyleşen Bir Şair” 
(http://www.ataolbehramoglu.com.tr/html/yazilanlar-2.htm) 
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Bakarken gözlerinde aynı merak 

Ağlarken aynı seslerin tonu” (Bebeklerin Ulusu Yok; 1981) 

 

Yukarıdaki dizelerin sahibi Behramoğlu; doğmanın, büyümenin, ölmenin herkes için farklı koşullarda 

olacağını biliyordu. Fakat onun için huzur, barış, mutluluk herkes için aynıydı: Onlara ulaşmak hayatın en 

hakiki gayesiydi. O dönemde zarar gören çocukları düşünüp bu dizeleri yazıyordu. Bütün insanların insan 

oldukları için sevilmesi gerektiğini haykırıyordu şiirlerinde. Haksızlığa uğrayanların gözyaşlarını akıtıyordu 

kaleminden. Behramoğlu’nun şiiri bir başkaldırı, bir devrim niteliğindeydi. Her şeye rağmen, dünyanın 

herkes için eşit ve insancıl bir yer olabileceği inancını yüreğinde taşıyordu. Onunla aynı inancı içinde taşımış 

ve bunun için savaşmış Guevara’yı andığı şiirinde şöyle der: 

 

“Kavganın ve hürriyetin 

Türküsünü söylemek istiyorum 

Gür bir akışla akacak kanın 

Eşitliğin türküsünü söylemek istiyorum 

Halklar adına yükselen sancağın. 

Sadeliğin, inceliğin, onurun 

Türküsünü söylemek istiyorum 

Onun türküsünü, Guevara’nın”(Onun Türküsünü, Guevara’nın; 1968) 

 

“Bir adamın 

Doğması ve ölmesi 

Ve bazı işlemler yapması hayatında 

Bazı bağlardan 

Üzüm toplaması 

Bazı sinemalara gitmesi 

Bazı kızları sevmesi 

Ve ölesiye yalnızlık çekmesi 

Bazı şehirlerde”(Sana Seslenmek İçin; 1970) 

 

Behramoğlu şiiri her yönüyle insana yöneltilmiştir, yukarıdaki dizelerde de bunun en güzel örneklerinden 

biri görülür. İnsan hayatını her yönüyle şiirinde barındırmak onun şiirlerinin ana koşuludur sanki. Onun şiiri 

yalnızca Türk edebiyatına değil tüm dünya edebiyatına dahildir, evrenseldir. Attila József’in şehrindekiler de 

kardeşidir onun, Yannis Ritsos’un da, Pablo Neruda’nın da… Siyasi ve sosyal düzensizlikleri, adaletsizliği 

vurgulayan toplumcu gerçekçiliğin kalıplaşmış milliliğinden sıyrılıp onu evrenselleştirmeyi başarmıştır. 

Behramoğlu, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancını tüm insanlığa benimsetmek, bu inanç 

uğruna mücadele etmek ve derdi olanın sesi olmak için dünyaya seslenmiş ve dünyaları birleştirmiştir.  
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Ezgi MERİÇ 

TEV İnanç Türkeş Özel Anadolu Lisesi (Mansiyon: Akademik Dürüstlük Ödülü) 

 

KÖKLERİNDEN KOPMADAN KENDİ SESİNİ BULMAK: ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN 

ESERLERİ VE HAYATI ÖZELİNDE YARATTIĞI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNİN VE 

EVRENSELLİĞİNİN İNCELENMESİ 

 

Yaşayan bir varlık olarak tanımlanabilen şiirin asıl meselesi insandır. Problemi çözmeyi değil yaşam ve insan 

ile ilişkili durumları ortaya koyma amacı güden şair, kendi kimliğini ve kendine özgü dili aracılığıyla yeni 

kapılar açıp dünyaları birleştirebilir. Bu noktada Ataol Behramoğlu gibi kendi özgün sesini bulmak için 

hayatını rehber edinen, dönemin fikir yapısı ve doğrudan hayattan gözlemlediği olgulardan çıkarımlar yapan 

bir “yaşantı” şairinin hayatının ve düşünce yapısının kavranması, eserlerinin anlamlandırılabilmesi 

noktasında önem taşımaktadır. Dün ile bugünü modern bir anlayışla sentezlemenin önemine inanan 

Behramoğlu keskin kalıplar içinde kalmamış, köklerinden kopmayıp karşısına çıkan zıtlıkları sentezleyerek 

her kesimin sesi olmayı başarmıştır. Bu makalede Ataol Behramoğlu’nun düşünce yapısı ve hayatının; eserler 

üzerinden yarattığı birleştirici ve bütünleştirici etki ile olan ilişkisi incelenecek, yapılan çıkarımlar alıntı ve 

örnekler ile desteklenecektir.  

 

Behramoğlu’nun şiir kimliği; 1965-1971 yılları arasında Papirüs, Yeni Dergi, Halkın Dostları gibi dergilerde 

yayınlanan yazıları ile oluşmaya başlarken Türk Edebiyatında da anlamsızlıktan anlam arayışına, soyuttan 

somuta doğru bir yöneliş başlamıştır. Bu bağlamda, halk kültüründen uzaklaşıp gerçeküstülüğü benimseyen 

İkinci Yeni şiiri, Marksist felsefeyi benimseyen toplumcu gerçekçi yazarlar tarafından eleştirilmiştir. O 

yıllarda Behramoğlu, bireyin bunalımı ve yalnızlığından çok şiirin; toplumsal olayları, hayatın içerisinde var 

olan gerçekleri, işçi ve emekçi sınıfı anlatması gerektiğini savunmuştur. Bu görüşüyle de Nazım Hikmet ile 

başlamış olan toplumcu gerçekçi Türk şiirinin bir temsilcisi haline gelmiştir. 1969 yılında, aralarında Ataol 

Behramoğlu’nun da bulunduğu, İsmet Özel, Özkan Mert gibi toplumcu gerçekçi şairlerin “Toplumcu Genç 

Şairler Savaş Açıyor”26 başlıklı söyleşisinde; değişen ve gelişen toplumun ihtiyaçlarını karşılamadığı ve yeni bir 

şiir anlayışına ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle İkinci Yeni hareketine karşı çıkılmıştır. “Ama halkın yaşantısı 

girecektir oraya, çünkü yaşayan, büyük bir şeydir halk...” (Behramoğlu, Ben Mi? Evet) ve “İnsan kendisinin rüyasıdır 

/ Geçerken bir uçtan bir uca ömrünü / Yaşanılanlar bir anıya dönüştü mü / Geriye bir rüyadan izler kalır” (Behramoğlu, 

İnsan Kendisinin Rüyasıdır) alıntılarından görülebileceği üzere yaşadığı rüyadan geriye bıraktığı izler şiirleri 

olan Behramoğlu; içerisinde yaşandığı toplumun problemlerini, günlük hayatta karşılaştığı olgu ve durumları, 

 
26 İsmet Özel, Süreyya Berfe, Ataol Behramoğlu ve Özkan Mert 1969 yılında Ant dergisinde “Toplumcu Gerçekçi Şairler 
Savaş Açıyor” adlı yazılarıyla İkinci Yeni şiir anlayışına karşı olduklarını belirtmişlerdir.  
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insanların hislerini konu alarak halkın sesi olabilmeyi başarmıştır. Bu noktada aydın ve elit kesime hitap eden 

İkinci Yeni şiirine karşı tutumuyla kendini halktan üst bir noktaya konumlandırmaması Behramoğlu’na, halkı 

gözlemlemesi ve çevresinde bulunan problemleri tespit etmesi noktasında avantaj sağlamıştır. Şairin 

“Yazarın Görevi İnsanlığın Acıları Önünde Duyarlı Olmaktır”27 başlıklı tebliğinde de belirttiği; yoksulluk, sosyal 

eşitsizlikler, insani ve ortak değerlerin yitirilmesi geçmişten günümüze süregelen sorunlar olduğuna dikkat 

çekilmelidir. Ek olarak, Behramoğlu’nun içerisinde yaşadığı toplum yalnızca Türk toplumu olarak 

düşünülmemelidir. 1970 ve 1974 yılları arasında yurt dışında bulunan Behramoğlu; Londra, Paris ve 

Moskova’da kalmıştır. Bu süreçte ülkesine ve ailesine duyduğu hasret nedeniyle karamsar bir ruh hali 

içerisinde bulunan şair, sahip olduğu duygular ve bulunduğu şehrin halkından izlenimler ile eserler vermeye 

devam etmiştir. Şairin kederli yıllarında yazdığı şiiri “Londra’da” ve Helsinki’den ayrılışı üzerine yazdığı şiir 

bu eserlere örnek teşkilindedir; “Kederden/ Ölebilirdim Londra’da / Keder/ Bu kente yakışmasa” (Behramoğlu, 

Londra'da), “Yağmurlu bir sabah ayrıldım/Bu kardeş kuzey kentinden/Onda benden ne kalır bilmem/Bende bir şeyler 

kalacak Helsinki’den.” (Behramoğlu, Helsinki'ye Bir Şiir) Eserlerinde gittiği şehirlerdeki toplumları etkileyen 

hem de bu toplumlardan etkilenen Behramoğlu’nun yerel ile sınırlı kalmayıp evrensele ulaştığı olgusu 

alıntılanan mısralar ile desteklenebilir. Behramoğlu’nun; halkın içinden yaptığı gözlemlerle tespit ettiği ve 

konu aldığı problemler güncel ve değerini yitirmeyen başlıklar olmuş, sadece vatanı ile değil gittiği şehirlerin 

kültürlerine ve izlenimlerine de eserlerinde yer vermiştir.  

 

Ataol Behramoğlu’nun şiir kimliğinin oluştuğu yıllar Garip Akımı, İkinci Yeni şiiri ve İkinci Yeni sonrası 

toplumcu şiir gibi farklı fikir ve düşüncelerin bulunduğu aynı zamanda da edebiyatta Batı’nın etkilerinin 

hissedildiği bir dönemdir. Tüm bu çelişkilere ve farklılıklar karşısında Behramoğlu bir fikri körü körüne 

benimsemek yerine çelişkileri özümsemiş ve kendine özgü sesini bulmuştur. “Şimdiki zamandır beni 

ilgilendiren/ Şimdiki zamanda eriyen geçmiş / Ve gelecek, biriken” (Behramoğlu, Şimdi) “Şimdi” adlı şiirinde de 

dün ve bugünü güncel tekniklerle sentezlemenin önemine vurgu yapan şair, günümüzde belli başlı modalara 

uyum sağlama eğilimi gösteren şiirlerin “köksüz bir ortamda filiz vermeye”28 uğraştığını ifade etmiştir. Halkı 

temsil eden ve halka yönelen bir şair olarak Behramoğlu sadece geçmiş ve günümüzün modern yöntemlerle 

sentezinin önemine vurgu yapmamış, aynı zamanda da Türk kültürünün önemli birikimlerinden olan halk 

edebiyatının önemine dikkat çekmiş ve önemsemiştir. “Anadilimizin belkemiğini oluşturan halk şiirimizin, türkü 

sözlerinin, destanların, masalların, deyimlerin, atasözlerinin, “reaya kültürü” tanımıyla bir çırpıda çağdaş şiirimizin dışına 

çıkarılıp atılmak istenişini anlayabilmek kolay olmasa gerek” (Behramoğlu, Yaşayan Bir Şiir) ifadeleri onun Türk 

kültürünün birikiminden yararlanmaya verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Behramoğlu kendine özgün 

sesini bulma yolunda analiz ve sentezin önemine vurgu yapsa da “şiirin matematik ya da felsefe olmadığını”29 

 
27 Ataol Behramoğlu’nun 1981 yılı Lotus Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. Yurt dışına çıkma izni olmadığı nedeniyle 
ödülü almaya gidememiş ve “Yazarın Görevi İnsanlığın Acıları Önünde Duyarlı Olmaktır” başlıklı tebliğini okunmak üzere 
göndermiştir.  
28 Şiirin Dili-Anadil, s.11-12 
29 Süheyla Doğrudil, ATAOL BEHRAMOĞLU ŞİİRİ, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2007, s. 84 
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da özellikle dile getirmiştir. Bunun nedenini şiirin duygudan yoksun bir dille veya sadece değer ve varlık 

alanlarını kapsayacak şekilde yazılamayacağıdır. “Karşı avluda salınan söğüt/ Yandaki odada uyuyan bebeğim / Her 

şey şiirdir, çağrısı aşkın / Bahar toprağından yükselen tütsü/ Umut ve acı, başlayan ve biten /Yağmurun ve akıp giden 

hayatın türküsü” (Behramoğlu, Her Şey Şiirdir). Bu bağlamda “Her şey Şiirdir” eserinde de ifade ettiği gibi 

şiirin belirli dar kalıplara sokulamayacağını düşünmesi; doğa, özlem, çocuk gibi farklı temalarla hayatı 

anlatabilmesi ve kişinin her şeyi şiirleştirebileceğini savunması Behramoğlu’nun sahip olduğu geniş 

perspektifli görüşünün sonuçlarıdır. Görüldüğü üzere yaşamdaki gerçekliklerden ilham alan şair için şiir sınır 

tanımamaktadır. “Taşa biçim veren sanatçı gibi / Görünmez bir elle yontuyorum / Kendi ses tonumun biçimini” 

(Behramoğlu, Sanatçı) dizelerinde ifade edildiği üzere şair, eski ve yeni sentezi sonucu köklerinden 

kopmayarak kendi sesini bulmuş ve bu sesi bir kalıba sokma gereği duymadan her insana hitap eden eserler 

ortaya koymak adına kullanmıştır.  

 

Ataol Behramoğlu eserlerinde anlayışa bağlı kalmak yerine farklılıkları özümsemiş ve bu sayede zaman ve 

mekân farkı olmaksızın her insana hitap edebilmiştir. Yaşayıp durduğum yaşamdan/ Bir başka yaşam çıkarmak 

istiyorum/ Bu yinelenen yaşam beni üzüyor/ Onu alıp başka bir şey yapmak istiyorum”. (Behramoğlu, İstek) 

Alıntılanan mısralarda karşılık bulduğu üzere Behramoğlu, sürekli yinelenen ve birbirini tekrarı niteliğinde 

olan eserlere uymayarak şiirini bir kalıba sokma gereği duymamış, “her şey bir şiirdir” ilkesiyle şiirlerinde 

gerçek olayları ve toplumu temel almıştır. Behramoğlu çevresine ve içinde bulunduğu toplumu yüreğiyle 

analiz etmiş, özellikle evrensel ve bir o kadar da güncel olan bu problemleri eserlerinde dile getirmiştir. 

Problemleri dile getirirken hiçbir kalıba sokma gereği duymadığı kendi özgün sesini kullanan Behramoğlu, 

sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp gittiği şehirlerin kültür ve toplumlarına da eserlerinde yer vermiştir. 

Evrenseli amaçlayan Behramoğlu, yaşadığı olayların kendi üzerindeki izdüşümlerini eserlerine tüm 

samimiyetiyle aktarırken odağını halktan ayırmamış ve bu sayede yaşayıp durduğu yaşamın sınırlarını aşarak 

başka yaşamlar çıkarmış, diğer yaşamlara da eserleri aracılığıyla dokunabilmiştir. Gerek şiirlerinde ele aldığı 

konunun evrenselliği ve hayatın içinden gerçek olguları kullanmasıyla gerek de köklerinden kopmadan ve 

belirli bir kalıba uyma amacı gütmeden tüm benliğiyle şiirlerini kaleme almasıyla Ataol Behramoğlu, zaman 

ve mekân fark etmeksizin her kesimden insana hitap edebilmiş ve “dünyaları” birleştirebilmiştir.  
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Doğa YARDIMCI 

Özel Saint Michel Fransız Lisesi (Mansiyon: Akademik Dürüstlük Ödülü) 

 

DÜNYAYA SESLENEN VE DÜNYALARI BİRLEŞTİREN ŞAİR: ATAOL BEHRAMOĞLU 

 

Biçim ve anlam bütünlüğünün korunma zorunluluğu, şiirin çevirisini ve dolayısı ile evrenselliğini zorlaştıran 

en önemli temel özelliğidir. Bu nedenle kendi toplumu içerisinde ve ana dilinde ne kadar başarılı eserler 

vermiş olursa olsun, bir şairin dünya çapında kıymet görmesi, farklı bir çizgisi olmasını gerektirmektedir. 

Bununla birlikte yaşadığı coğrafyanın yansımalarının diğer bölge insanları üzerinde etki yaratabilmesi için de 

anlatımının duru, içten ve yüreğe dokunan, aynı zamanda insanoğlunun ortak duygu ve değerleri üzerinde 

anlam kazanan bir yapıda olması beklenmektedir. İyi bir şiir okuyucusu, okuyacağı şiiri ve dolayısı ile şairi 

seçerken, iyi bir şair okuyucusunu seçmiş olur aslında. Bu nedenle de dünyaya hitap edebilen şairlerin 

sayısının azlığı, bu başarının sırrını anlamak isteyenlerin sayısını artırmaktadır.  

 

Ataol Behramoğlu, “şairin şiiri, onun kişiliğidir; bütün hayatıdır. Bu anlamda şiirsel yapının, neredeyse organik bir şey 

olduğunu düşünüyorum. Yaşayan, kımıldayan, soluk alıp veren canlı bir organizma.” sözleri ile bu gerçeği 

vurgulamakta, şiir ve şair ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır. Kendisinin yaşamı da sözlerini ispatlar 

nitelikte, şiirlerinin evrenselliğine paralel olarak entelektüel bir dünyalı olarak geçmiştir. Farklı dönemlerde, 

doğduğu ve büyüdüğü topraklardan uzakta Londra, Paris, Moskova gibi düşüncenin sanatla ifade edilebildiği 

kentlerde yaşamış; bir yandan çeviri yaparken öte yandan kendi şiirleri de Yunanca, Almanca, İngilizce ve 

Fransızca çevirilerle dünyaya yayılmıştır. Gérard Loustalet-Sens, gerçek bir entelektüel olarak tanımladığı 

şairin kökleşmeden evrenselliğe olan yolculuğunu, onun edebiyat ve demokrasi mücadelesine adanmış örnek 

yaşantısına dayandırmaktadır.  

 

Coğrafi, siyasi, beşerî gibi farklı iklimlerin insanları, şüphesiz kendine has kültür ve sanat eserleri 

üretmektedir. Dönemsel ve bölgesel olaylara bağlı olarak gelişen imge, olgu ve düşünceler, sözcüklerin inşası 

ile dizelere dönüşürken kendi kalıplarına sıkışıp kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır her zaman. 

Behramoğlu’nu bu sınırların dışına çıkaransa, derin donanımı ve yaşam deneyimi ile dışa dönük, dünyaya 

açık bir şair olmasıdır. Tüm eserlerinde dikkati çeken, bu düşünce adamının derinliğidir. “Yaşadıklarımdan 

Öğrendiğim Bir Şey Var” kitabında görülen kendini adamak, yaşamak için yaşamın içinde kaybolmak, 

böylelikle Salah Birsel’in “Bir şiir yalnızca o şiire giren sözcükler değil, bir de girmeyen sözcüklerden meydana gelir” 

iddiasını da doğrulamaktadır.  

“Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle 
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Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı 

Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına 

Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı 

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına…” 

 

Her sanatçı, eserlerinde kendi hayatından izler bırakır. Çünkü çoğu zaman dile getirilen, yaşadıkları olaylar 

karşısındaki duygu ve düşünceleridir. Devrimci kişiliği ve toplumsal olaylara karşı duyarlılığının ürünü olan 

ve yaşadığı siyasi dönemin etkilerini yansıtan pek çok eserinin temelini, Behramoğlu’nun en insani 

duygularını ve yalnızlığını aktardığı şiirler oluşturur. Şairin çocukluğunda, tabiatın ortasında yalnız ve 

düşünsel anlamda çıplak bir bakışla, tüm dünyadan uzaklaşarak içine sindirmeye ve anlamaya çalıştığı yaşam, 

çok geçmeden dökülmeye başlamıştır dizelerine. İlerleyen yaşlarında “Çocukluğum” adını verdiği şiirinde o 

günlere ait duygularını; 

“…Biraz yalnızlık ve büyü 

Çocukluğum bu kadar bir şey aslında 

Biraz güneş biraz gökyüzü…” 

dizeleriyle anlatmaktadır. Bir diğer şiiri de çocuklarına karşı oldukça ilgili ve güngörmüş bir ailesi olmasına 

rağmen yaşadığı yalnızlık hissini anlatan önemli bir eseridir: 

 

“…Kimse bana çocukluğumu anlatmadı 

Annemin vakti yoktu buna 

Babam zaten işinde gücünde 

Ve ıssız kırlar girdi hayatıma 

Uçsuz bucaksız …” 

 

Annesinin kaybı sonrası yazdığı şiirler hangi milliyetten ve yaşı ne olursa olsun annesine muhtaç bir çocuğu 

anlatır. Özellikle “Unuttum Nasıldı Annemin Yüzü” şiirinde:  

“…Gece bir örtü olsun anılardan 

Kara yüreğime örtüneyim…” 

derken, yasını ve  annesine olan özlemi ile bir çocuğun anneye olan ihtiyacını dile getirmekte, zayıf yanlarını 

ortaya koyabilmektedir. Elbette insanın ilk yuvası olan ailesi ile bağları kişisel gelişim ve birey olabilmenin 

özünü oluşturmakta ve kişiye ömrünün sonuna kadar taşıyacağı kodlamaları sağlamaktadır. Bir sonraki 

yaşamla temas ise aşktır. İster insan, ister tabiat, isterse ideallere karşı duyulan olsun, yaşanmadan şair 

olunamayacak bu duygu, aslında canlı olmanın da en ayırt edici özelliğidir. Yeryüzünde insan kalbine 

dokunabilen somut ya da soyut tüm araçların aşk duygusu ile yıkanmış olması gerekmektedir. Evlilikleri 
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sonrasında yazmış olduğu şiirler de Behramoğlu’nun aşkı son derece somut ve doğrudan ortaya koyduğu 

eserleri olmuştur; 

“…Çünkü hiç bir kelebek 

Tek başına yaşamaz sevdasını, 

Severken hiçbir böcek 

Hiçbir kuş yalnız değildir; 

Ölümdür yaşanan tek başına, 

Aşk, iki kişiliktir…” 

sözleri ile aşkın insan ötesi ortak bir değer olduğunu ispatlamaktadır. Duygu aktarımındaki bu becerisi, 

gençlik yıllarında yöneldiği sosyal yaşamda eşitlik ve özgürlük mücadelesinde de şairin en önemli silahı haline 

gelmiştir. Yaşamın gerçeklerinden hareketle toplum düzeninin ve sınıf ayrılıklarının rahatsız edici durumu 

karşısında bu yüce ruhlu insan, sadece şiirler yazmakla kalmayıp, mecmua ve dergi gibi çeşitli yollarla 

toplumu ve dünya insanı bilinçlendirme çabasına girişmiştir. Halkın sorunlarından uzak duran değil, halkın 

eşitlik ve özgürlük mücadelesinden beslenerek toplumcu gerçekçi şiir anlayışının da bir şairi haline gelmiştir.  

Birey olabilmenin hassasiyeti ile birlikte sosyalleşmenin önemine de göndermeler yapmaktadır Behramoğlu 

şiirlerinde. Ancak toplumun bir parçası olarak insan kimliğinin dışına çıkılmaması ve öz değerlerin 

unutulmaması gerektiğinin de altını çizmektedir. 1995-1997 yılları arasında Cumhuriyet gazetesindeki köşe 

yazılarında kaleme aldığı metinlerden oluşan “Kimliğim: İnsan” güncel politikadan şiir, günlük yaşam, 

toplum bilimi, felsefe ve sanata dair tespit ettiği tüm sorunlara yer verdiği bir çalışmasıdır. Demokrasi ve 

hümanizm temelli düşüncelerini sözcüklere etkin bir şekilde yansıtması, toplumsal etki yaratmasını 

sağlamıştır. Ortak değerlerden yola çıkarak özünde insan olma ve bunu her şeyin üstünde tutma çabası ile 

ortaya koyduğu eserler onun tüm kalplere dokunabilmesinin de anahtarı olmuştur. “Bebeklerin Ulusu Yok” 

adlı eseri bunun en güzel örneklerinden biridir: 

“…Bırakalım sevdayla büyüsünler  

Serpilip gelişsinler fidan gibi  

Senin benim hiç kimsenin değil 

Bütün bir yeryüzünündür onlar  

Bütün insanlığın gözbebeği…” 

 

Bir gün mutlaka adlı eserinde ise şair, uzakta olanla arasında kurulan kısa köprü ile acının her yerde aynı 

anda duyulabilen ortak bir duygu olduğunu ve umudun da aynı anda dünyanın her yerinde azıcık bir suyla 

ama tutkuyla filizlenebileceğini anlatabilmektedir.   

“… Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum, 

öbür ucundaki ırmakları, 

bir kız sessizce ölüyor orda…. 

Bir gün mutlaka yeneceğiz, bir gün mutlaka ...” 
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Behramoğlu sözleri ve yazıları ile hem ülkesi hem de dünyadaki kültürel ve siyasi sınırları sorgulamaktadır. 

Eserlerinde baş gösteren duygu, ağırlıklı olarak sevda ve kavga olmuştur. Bu durumu kaleme aldığı bir köşe 

yazısında da itiraf etmektedir aslında: “Sevda ve kavga sözleri birbirinden ayrılmaz. Özellikle yüzyılımızda, birçok 

seçkin şairin, Neruda’nın, Nâzım’ın, Mayakovski’nin, Ritros’un, Eluard ya da Aragon’un şiirlerinde bunun sayısız örneği 

vardır. Kavgayı ve sevdayı organik olarak yaşayan insanın, bunları şiirinde, müziğinde birlikte yansıtmasından daha doğal 

ne olabilir?” Dünya barışı ve silahsızlanma için verdiği mücadele onu yaklaşık bir yıl süren bir hapis hayatına 

mahkum eder. Ancak şair zorluklara aldırmaksızın var gücü ile yoluna devam eder.  

 

Ataol Behramoğlu, hümanizm ve toplumsal dayanışma yaklaşımı ile aşılması zor tüm eşikleri aşmış ve hem 

kendi coğrafyasında hem de yurdundan uzak topraklarda takdir ve kabul görmüş bir şair olmayı başarmıştır. 

Şiirlerinde çocukluğu, ailesi, yaşadığı şehirler, sosyal ve siyasi gelişmeler doğrultusunda yaşanan olaylar ile 

birlikte derin duygu ve düşünceleri, umutları, tüm boyutları ile yer almıştır. Çizgisi ile benzerlik gösteren ve 

kendisinden önce neredeyse dünyanın tanıdığı tek yurttaşı olan Nazım Hikmet’in “Ben kendi payıma bir iki 

iyice şiir yazdımsa, bunların tümünün içeriğini önceden iyice pişirdim” sözleriyle anlatmaya çalıştığı “yaşadığını yazmak 

ama önce insanca yaşamak” gerekliliğini bu yolla tüm dünyaya anlatmıştır. Şiirlerinin tadı, dokusu, insani 

duygular ve idealler ile harmanlanmış ve Ataol Behramoğlu tüm bu değerleri bütünleştirebilen bir şair olarak, 

hem insan yaşamına hem de edebiyat dünyasına katkıları doğrultusunda Moez Majed’in dediği gibi; dünyaları 

birleştiren, bugün ve dün, yakın ve uzak ile kurduğu bağlarla bir kavşak şairi olarak tanımlanmıştır.  
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Enes ÖZDEN 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları (Mansiyon: Araştırma Kapsamı Ödülü) 

 

ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN ŞİİRLERİNE VE EVRENSELLİĞİNE BİR BAKIŞ 

 

Şiir, insan ırkının varoluşundan günümüz dünyasına kadar insanın duygusal yönüne güç katmış bir edebî 

sanat ürünüdür. Temeli, dillerin karanlık dönemlerine kadar uzanan şiir; sözlerle daha sonrasında sembol ve 

çizimlerle estetik biçimde günümüze kadar ulaşmıştır. Şiir, sanatsal anlamını tam anlamıyla kuşatmadan önce 

tarihî ve önemli olayları aktarmak amacıyla pek çok kez başvurulmuş bir araç olsa da; bu durum insanoğlu 

varlığını sürdürüp modernleşmeye başlamasıyla edebî nitelik seviyesini artırdığı ve insanlık için duygu 

dünyasını en iyi yansıtan bir edebî türe evrilmesine uzanmıştır.  

 

Oluşumunu çeşitli ritüeller, oyunlar ve hatta savaşlardan alan şiir; insanın estetik duygularıyla gelişimini 

günümüze kadar sürdürmüş ve günümüze yaklaştıkça şiir yazarlarının, eserlerinde evrensel temalar 

işlemesiyle de toplumların ortak dili olmuştur. 

 

Osmanlı’nın son dönemlerinde hâkim zihniyetin kurduğu şiir geleneğinde görüş birliğini terk eden yazarlar 

ve şairler; siyasi ve kültürel etkiye sahip yeni bir görüş ortaya atmışlardır. Batı’nın etkisiyle günümüze kadar 

süren bu anlayışta sanatçı ve halk iç içe bulunmuştur. Roman, öykü ve şiirlerde toplumun sorunları ele 

alınmış ve evrensel nitelikli mesajlar bırakılmıştır. 

 

Cumhuriyet Dönemi içerisinde toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen isimlerinden birisi Ataol 

Behramoğlu’dur. Asıl amacı edebî zevk noktasında değilse toplum düzeni hakkında sorgulamalar yaparken 

Behramoğlu ile görüşlerimizin paralellik göstermesi, 2021 yılında okulumuzun düzenlediği çevrim içi bir 

etkinliğe katılması üzerine başlayan tanışıklık bu konuda bir makale yazmamıza yol açmış ve bu yazı vücuda 

getirilmiştir.30 

 

Cumhuriyet Dönemi baz alındığında toplumcu şiir anlayışı 1930-1970 arasında etkili olmuş bir anlayıştır. 

Şiirlerde toplumsal konulu sorunlara nitelikli farkındalık yaratılmaya çalışılmış, biçimde yeniliğe gidilmiştir. 

 
30 Detaylı bilgi için bkz. https://www.darussafaka.org/haberler/ataol-behramoglu-darussafakalilarla-ile-bulustu ve 
https://www.darussafaka.org/haberler/2021-yili-2-ceyrek-donem-bilgilendirmesi  
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Bu anlayışın öncüsü olan Nazım Hikmet’in biçim yeniliğine gitme yolunda yazmış olduğu bir şiiri şu 

şekildedir:  

 

“Benim gönlüm bir kartaldır 

Nerde güzel görürsem ben 

Haydi derim haydi saldır! 

Böyle her an kan dökmekten 

Gagasının rengi aldır!..” (Behramoğlu, 1995: 17-18). 

 

Ataol Behramoğlu, Nazım Hikmet’in bu dörtlüğünü “Şiirin Dili – Anadil” adlı kitabında, yorumlamıştır 

(age: 17-18). Nazım Hikmet, metaforik açıdan alışılmışın dışında benzetmeler yaparak varolan anlayışta bir 

dönüm noktası oluşturmuştur. “Arhaveli İsmail’in Hikayesi” adlı şiiri toplumcu gerçekçiliği sembolize 

etmektedir. Behramoğlu, bu dönem anlayışının bir sonraki kuşağında yer almıştır. 1965’te yazmış olduğu 

“Bir Gün Mutlaka” adlı şiir neticesinde yeni toplumcu şiir geleneğini temsil etmiştir. İkinci Yeni Sonrası 

Toplumcu Şiir Anlayışı’na mensup diğer şairler İsmet Özel, Özdemir Asaf, Can Yücel, Gülten Akın vb. 

sanatçılardır. (Türk Edebiyatı, t.y.)  

 

Özellikle İsmet Özel’in Behramoğlu ile tanışması lise yıllarına dayanmaktadır. Behramoğlu, “İsmet Özel 

Üzerine” adlı denemesinde şairle aynı şartlar altında yaşam sürdüklerini ve samimiyetlerini anlatırken öte 

yandan onun yaşamı ile şair kimliği arasındaki bağlantıyı açık bir şekilde gördüğünü dile getirmektedir. İki 

sanatçı arasındaki bağ, her ne kadar ideolojik olarak kopmuşsa da edebî olarak varlığını sürdürmüş ve Özel’in 

görüşleri zamanla değişime uğramış olsa da Behramoğlu, onun şiirleri üzerine incelemelerde ve 

yorumlamalarda bulunmayı ihmal etmemiştir (Behramoğlu, 1995: 96- 142). 

 

Behramoğlu’nun deneyim ve donanımı ile dünyaya seslenişini, dünü ve bugünü kesiştirme kabiliyetini 

göstermek; onun kişisel düşünce dünyasını yorumlamak çalışmamızdaki birinci önceliğimizdir. Behramoğlu; 

çoğunlukla dil, dünya, toplum ve düşünce üzerine değerlendirmelerde bulunup görüşlerini paylaşmıştır. 

Şiirlerinde daha doğru bir dünya ve toplum anlayışı için ahlaki kavramlar üzerinden sorgulamalara 

başvurmuştur. Toplum içinde; kendin olmak, kendin kalmak, içten ve dürüst olmak düşüncesi onun 

şiirlerinin en temel unsurlarını oluşturmaktadır. Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri, sanatçının 

içindeki insan ve dünya sevgisini saf biçimde yansıtmıştır. Bu şiir, toplumdaki her insan için geçerli olabilecek 

bir duygu yoğunluğu içermektedir. 1977’de yazmış olduğu bu şiiri ile dünyaya bir kez daha seslenmiştir.  

 

“Ahmed Arif’in şiirini, kişiliğini, onunla dostluğumuzu nasıl anlatayım ki, hiçbir şey yüzeysel ya da sıradan olmasın, ama 

süslemeli ya da abartılı da olmasın…” onun görüşü hakkında kesin bir ifade ile destekleyici nitelik taşımaktadır. 

Bir gün, Ahmed Arif’in mezarı başındayken sanatçının şiiri üzerine: “Ahmed Arif’in şiirinde biraz Yunus, biraz 

Pir Sultan vardır,” (Cafrande, 2019) demiştir.  
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Yunus Emre’nin şiirlerinin ana teması aşk ve sevgidir diyebiliriz. Böylece aralarında soyut bir bağlantı da 

oluşur. Behramoğlu’nun Ahmet Arif hakkındaki bu düşünceleri, Attila İlhan ve Orhan Veli’den etkilenmesi 

geçmiş şiir hareketlerine hâkim olduğunu gösterir. Kültürüne sıkı sıkıya bağlı olması ve geçmişini tanıyıp 

geleceğe taşıması bununla açıklanabilir. 

 

 “Bedri Rahmi’den Özür” adlı şiirinde bu bağlantılardan söz edebiliriz (Behramoğlu,1997: 156). Şiir kimliği 

oluşurken dünya çapında tanınan Yannis Ritsos ve Pablo Neruda gibi şairlerle karşılaşmıştır. Bunun yanında 

Fransa ve Rusya’da yaşam sürmesi, o kültürleri tanıyıp şiirlerinde evrenselliğe ulaşmasına katkı sağlamıştır. 

O süreçte roman, şiir ve tiyatro çevirileri yaparak edebiyat sahasına katkıda bulunmuştur. Rus dili ve 

edebiyatına ayrıca önem vermiştir. “Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekçiliği” başlığında doktora tezi 

yazmıştır. Rus edebiyatının kendisine hissettirdiği gerçekçilikten ve duygusallıktan etkilenmiştir. 

 

Her ne kadar şiirlerinde bunu eyleme aktarmış olmasa da Rus şairlerini, Türk edebiyatı ile özdeşleştirmiş 

olabilir, “Aşk İki Kişiliktir” adlı şiir kitabında: “Aleksandr Sergeyeviç Puşkin Bizim Orhan Veli’yi 

anımsatıyor İkisi de genç, dokunaklı ve yaraları hâlâ kanıyor” (Behramoğlu, 2021: 41) sözlerini yazmış olması 

da bu noktada görüşümüzü desteklemektedir. 

 

Behramoğlu, gezip görmüş olduğu yerlerdeki anılarını da okuyucuya sunmaktadır. “Kıbrıs Günlükleri” şiiri 

bu açıdan güzel bir örnek olacaktır (Behramoğlu, 2021: 25- 37). Şairin bazı şiirlerinde Paris şehrine ait 

izlerden bahsedebiliriz. Sanatçı Paris’i şiirine bir malzeme olarak katmış, şiirin merkezine aldığı Paris şehrine 

dair hislerini “Paristi” şiirinde olduğu gibi eserlerine aktarmıştır: 

 

“Paristi, geceydi, gençtim 

Koyu simsiyah akıyordu Seine 

Sarhoştum, ıslaktım, esriktim 

Aşktan, şiirden, kederden 

 

Paristi, binbir surat Paris 

Bir zaman benim de sevgilim olan 

Kanatır gibi bir akşamüstü…”                  (ataolbehramoğlu, t.y.) 

 

Avrupa’nın sembol sanatkârlarına dair görüşlerini sıkça vurgulayan Behramoğlu; Ritsos ile görüşmeleri 

üzerine izlenimlerinden bahsetmiş, çok büyük bir şair olarak tanımladığını belirtmiştir (Behramoğlu, 1995: 

169) 1971 yılında Pablo Neruda ile tanışmıştır (ataolbehramoglu, t.y.).  
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 Bir yıl sonra Neruda’nın vefatının akabinde sanatçı hakkında edindiği izlenimlerden oluşan birkaç şiir 

yazmıştır. Edindiği izlenimlerden; Neruda’nın, bulunduğu coğrafyadaki siyasi duruşu ve zorluklarla verdiği 

yaşam mücadelesi onu etkilemiştir. Hatta geçmişe ve yarınlara seslenen; şair tarafından etkilenmesi gibi bir 

nokta atışı yapabiliriz. “Bir Gün Mutlaka” adlı eserinde Pablo Neruda hakkında izlenimlerini ve ifadelerini 

şiir diline aktarmıştır. Bu şiirlere, yurtseverliği temsil eden Nazım Hikmet ve Yannis Ritsos’u da dahil etmiştir 

(Behramoğlu, 1997: 143-148). Sonrasında 2012 yılında “İki Ağıt” adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır. Burada 

Neruda ve Şili trajedisinden bahsetmiş, toplumcu şiire yeni biçimler kazandırmıştır (İki Ağıt, t.y.).  

 

Şiirde görüntüler, yaşanan olayların ardından karamsarlıkla aktarılmıştır. Behramoğlu’nun bakış açısının 

oluşmasında, bu şairlerin anlayışlarının büyük farkındalık oluşturduğu yadsınamaz. Hatta kendisinden en 

çok söz ettiğimiz “Bir Gün Mutlaka” adlı şirinde “han-ı yağma” kavramını Tevfik Fikret’ten esinlenmesi de 

bir rastlantı değildir. Behramoğlu böyle şahsiyetleri kendisine örnek alarak şair olma yolunda ilerleyip, 

dünyaya seslenmiş ve kendisinden sonraki kuşağa rehberlik edip şiir dünyamızı geliştirmiştir. Tevfik Fikret, 

Ataol Behramoğlu’nun çağrıştırdığı Türk şairlerin başında gelir. Tevfik Fikret hakkında yazmış olduğu son 

köşe yazısında onun hakkında şu dizeleri kurmuştur:  

 

“Fikret, büyük usta, sevgili şair 

Umudunun ışığı yolumuzu hep aydınlatacak 

Çünkü yaşam iyilik ve aydınlık demektir 

Onlarla insan olunur ancak” (Cumhuriyet, 23.11.2020). 

 

Dünya; Behramoğlu’nu, yabancı dile Abidin Dino’nun çevirdiği “Bir Gün Mutlaka” adlı şiir kitabıyla 

tanımaya başlamıştır. Sonraki süreçte dünya çapında tanınırlığı giderek artmıştır. Behramoğlu bir köşe 

yazısında Tunuslu şair Moez Majed’e değinmiştir. Makalede genel hatlarıyla beklentisinin dışında, Tunus’a 

özgü özelliklerine değinilmiş. Moez Majed hakkındaki izlenimlerini ve ortak görüşler paylaştıklarını dile 

getirmiştir. Bu sayede Majed, Behramoğlu’nun şiirlerini Fransızcaya çevirerek katkıda bulunmuştur.  

 

Behramoğlu, hem kendi ülkesinde hem de hakkında yapılan çeviriler yoluyla sanatını özgün bir biçimde inşa 

etmiş; umut, içtenlik, yaşama sevgisi gibi kavramlar doğrultusunda adımlar atmış ve Türk şiirinde toplumcu 

gerçekçi anlayışın önde gelen şairlerinden olmuştur. 
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Rona İMER 

Özel Enka Lisesi 

 

“ATAOL BEHRAMOĞLU, NİÇİN DÜNYAYA SESLENEN VE DÜNYALARI 

BİRLEŞTİREN ŞAİRDİR?” 

 

Bir ‘Magdeburg’ küresi hayal edin. İçi hava ile dolu, uygulanan baskıya aldırmadan, açılmaya 

el vermeyen bir küre. Araba ile çekseniz…açılmaz. Bir yere bağlayıp çekseniz…açılmaz. 

Sağa, sola, aşağı, yukarı çekseniz…yine de açılmaz. ‘Magdeburg’ küresi şimdiye kadar hiç 

kimse tarafından açılabilmiş değildir. Bu küre yaşadığımız toplumu/yüzyılı yansıtır. 

Söylenecek çok şey vardır ancak pek çok insanın bu düşünceleri dile getirme isteği, gücü 

yoktur. Magdeburg küresi sorgulamayı reddeden insanları andırır. Kalıp bilgiler ile 

doldurmuş ancak gerçek dünyaya kapalı insanlar, önyargıları kırılamayan insanlar… Ataol 

Behramoğlu, bu küreyi açmayı beceren aydınlardandır... Üstelik bunu baskıyla değil sanatıyla 

başarmıştır. Behramoğlu, düşünce özgürlüğü kısıtlı olan bir milletin idealist sanatçısıdır. 

“Dünyaya seslenen şair”in dilinde, ayrıştırmak yerine birleştirmek, hayaller yerine gerçekler, 

vazgeçmek yerine yaşamak vardır.  

“Günümüzde insan olmanın / Çok ağır bedeli var / Ya parçası olacaksın alçaklığın / Ya seni 

parçalarlar” “Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar” adlı seçkisinde yer alan“Uğura Ağıt Değil, Övgü” 

şiirinde de görüldüğü gibi Ataol Behramoğlu, toplumcu şairi, toplumda yer alan çatışmaları 

algılayıp bunları şiire aktaran bir sanatçı olarak kabul eder. Toplumu yücelten yaklaşımı 

eleştirir. İnsanın toplumdaki kalıplaşmış olgulara karşı gelmesinin tepki almasına neden 

olabileceğini ancak bu olguları kabul ederek yaşamanın da ölmekten farklı olmadığı 

sanatçının düşünce yazılarında ve dizelerinde yer alır. Bu düşünceleri filtresiz bir şekilde 

iletmesi ise büründüğü toplumcu şair kimliğini yansıtır ve kendi deyimiyle oluşturduğu 

“organik şiir”i imler. Samimiyetsiz ve mekanik ifadelerden uzak ve kalıplaşmış düşüncelere 

karşıt fikirlerin yer aldığı şiirlerdir organik şiirler. Toplumun sadece zayıflıklarını yansıtan ve 

kötü yönlerini ele alan şairleri eleştiren Behramoğlu, “organik şiir”lerinde topluma kuşbakışı 

bakan ve kendini toplumun dışında konumlandıran şairlerin aksine toplumun içinde hatta 

merkezinde durur. 

“...kendini, Nâzım Hikmet'in ana mirasçısı, başka deyişle insan deneyiminin en özel alanlarını bile 

keşfetmekten çekinmeyen, toplumsal açıdan angaje ve devrimci bir şiirin savunucusu olarak kabul 

ettirmiştir.” (Mignon, n.d) Laurent Mignon, “Ataol Behramoğlu: Dünyayla Söyleşen Bir Şair” 
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yazısında da Behramoğlu’nun eleştirilerinin gerçekçi, açık ve nükteli olduğu vurgulanır. 

“angaje ve devrimci şiir savunucusu” olarak nitelenen şairin dile getirmek ve estetik zevk 

yaratmaktan ibaret olmayan sanat anlayışı vardır. Edebi duyuşla toplumsal bilinçlenme 

arzusunun harmanlandığı organik sanat anlayışıdır bu.  

Behramoğlu, toplumcu ve organik şiirlerinde ne toplumu/insanlığı yüceltir ne de kendini 

seslendiği toplumdan soyutlar; kendinin bir parçası olduğunu bilerek eleştirisini dile getirir. 

Yaşam ne kadar gerçekse şiir de o kadar gerçekçidir Behramoğlu için. Biçimin, biçimciliğin 

gölgesinde kalmayan anlam kümeleriyle canlı, devinimli olan Behramoğlu’nun şiirlerinde 

deneyimin, çıkarımın özümsenmiş bir olgunluğu duyumsanır. “Kavramların da sözcüklerin de 

gizemin de ötesinde, başka ve çok daha karmaşık bir olgu… Yaşamak dediğimiz şeyin elle tutulurcasına 

somut bir karşılığı; yakıcı bir gerçeklik duygusu uyandıran sözler, anlamlar… Akıp giden, akıp gitmekte 

olan anların yeniden yaratılması, diriltilmesi, varoluşun yeniden, yeniden sonsuzca vurgulanması…. 

Bilinciyle, bilinçaltıyla, bilinçüstüyle, bilinçdışıyla… bütünüyle insan… Yaşayan, organik bir şiir.” 

(Behramoğlu, 1991)  

Behramoğlu’nun şiirlerinde eleştiri ile umut el eledir “Silah Fabrikasında Çalışıyordu” 

“Yaratan, üreten insanlarız biz / Bir çıkarımız yok savaşmaktan / Vazgeçelim elbirliğiyle / Silah 

yapmaktan…” adlı şiirinden alıntılanan bu dizelerdeki gibi şairin çağrısı evrenseldir. Şair, insan 

olmanın; insanca yaşamanın özüne ve savaşmanın lüzumsuz olduğuna sık sık değinir. 

“Vazgeçelim elbirliğiyle” çağrısıyla uzlaşmacı, bir çağrıda bulunur ki bugün hala bu çağrının 

yayılmasına insanlığın ihtiyacı vardır. İşte bu kapsayıcı bakış açısı, “dünyaları birleştiren şair” 

olarak tanınmasını sağlar. 

“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: / Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün 

evrene karışırcasına / Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır / Ve hayat sunulmuş 

bir armağandır insana”  Behramoğlu’nun “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” 

seçkisinden alınan “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” şiirinde, gerçekten yaşadım 

diyebilmenin anahtarının toplumsal huzur ve birlik olduğunu savunur çünkü düşündüğü gibi 

yaşayan ve yaşadığı gibi yazan içten bir şairdir.  

Ataol Behramoğlu’nun toplum üzerindeki etkisi ve toplumsal değişime olan tutkusunun 

kaynağını anlamak güç değildir çünkü sorgulayan, merak eden ve kültürel bilinci yüksek bir 

bireyin normları kabul etmesi mümkün değildir.  Düşüncelerini ve deneyimlerini kalemine 

yansıtmaktan korkmayan Behramoğlu, özgünlüğü ve içtenliğiyle okurlarını şiirine dahil eder 

ve okurun bu tecrübeleri aracısız hissetmesini sağlar.  

“Yaşamak görevdir bu yangın yerinde / Yaşamak, insan kalarak” 
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Yirmi birinci yüzyılda yaşamak, insan kalarak yaşamak görevse sanata; edebiyata sığınmaktır 

çare. 
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Behramog ̆lu Ataol. Beyaz, Ipek Gibi yağdı Kar: 50 Yıldan 100 şiir. Cumhuriyet Kitapları, 2009.  
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Defne BOLAZAR 

FMV Ayazağa Işık Lisesi 

KAVŞAK ŞAİRİ ATAOL BEHRAMOĞLU 

 

Şiir yalnızca kulağa seslenen sözcükler zincirleri değil, kültürel farklılıkların ardındaki insanın özünü ışığa 

çıkaran bir tercüme aracıdır. Behramoğlu eserlerinde insanların özünde bulunan çelişkileri ve karşı çıkışları 

özümseyerek toplumun her kesimine hitap etmeyi başarmış evrensel bir kalemdir. Bu sebeple Ataol 

Bahramoğlu; dünyaları birleştiren, dünle bugünü kesiştiren bir kavşak şairidir. Çevrilmek için seçilen 

eserlerin, uzun yıllar boyunca Batı'nın Doğu kültürlerine bakışını yansıtmakla yetindiğini görebiliriz. 

Behramoğlu, Akdeniz’in güney ve doğu kıyı ülkelerini Batı'nın görmek istediği biçimde değil, onların 

kendilerini nasıl gördüğünden yola çıkarak tanıtmıştır. Eserlerinin hem kendi kültürüne bağlı kalarak Türk 

şiirini tanıtması, hem de farklı kültürlere açık olması şairin evrensel bir tercüman olarak önemini 

göstermektedir. 

Ataol Behramoğlu tanınmış bir Türk şair, yazar ve çevirmendir. İnsanın özüne dair temaları ele aldığı 

şiirleriyle toplumun her kesimine seslenen Behramoğlu dilden dile, yürekten yüreğe yol almıştır. Babasının 

mesleğinden dolayı farklı şehirlerde görev alması, Behramoğlu'nun gezgin hayatı çocukluktan 

benimsemesini sağlamıştır. Sovyet Yazarlar Birliği’nin davetlisi olarak 1972'de gittiği Moskova’da geçirdiği 

iki yıllık dönemde Rus edebiyatı üzerine çalışmıştır. Bu dönemin ürünü, toplumcu ve etkin bir edebiyat 

anlayışının izlerini taşıyan şiirlerden oluşan üçüncü şiir kitabı "Yolculuk, Özlem, Cesaret ve Kavga Şiirleri" 

1974'te Türkiye'de yayımlanmıştır. Behramoğlu, ustalıkla içtenliğin harmanlandığı "yaşayan" şiirin 

güzelliğine ve kalıcılığına inanmaktadır. Yalnızlığın sılası, şiirin ise yurdu olmadığını söyleyen usta ozan, 

“Şiirin zaferi de onun yoksulluğunda gizlidir.” der, “yani çırılçıplak insan olmamızda... Bütün sorun, çocukluktaki, ilk 

gençlikteki saflığa, en sıradan şeyleri bile bir mucize olarak görebilme yetisine bağlı kalabilme ya da gerçek mucizelerin bi le 

sıradan şeylermiş gibi algılanması ikileminde.”  

“İstedim ki 

Daha güzel 

Olsun şu dünya. 

İstedim ki 

Beyaz 

İpek gibi yağan karın altında 

Bitsin artık 

Bu sürüp giden alçaklıklar. 

Bir bebek 

Ölüm tehdidi altında yaşamasın 
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Beşiğinde. 

Ve paramparça olmasın 

Sımsıcak 

Capcanlı 

Yaşayıp giderken insanlar. 

Bırakın, beyaz 

İpek gibi yağan karın altında 

Hayallerimiz olsun. 

Yaşayalım 

Özgür 

Güzel 

Düşünceli.” 

 

diyerek duygularını dile getiren şair; özgürlüğe, barış ve kardeşliğe özlemini dile getirmektedir. Dünyanın 

barış hayalleri kuran insanlarla daha güzel olacağına inanmaktadır. 

 

Şiir kitaplarının düzenli basımının okur ilgisinin sürekliliğinden kaynaklandığını, kimi dizelerinin okurların 

yaşamlarının içerisine girerek onların gündelik konularını açık, içten, doğru sözlerle dillendirdiğini söylüyor 

şair. Şiirlerini topluluk önünde okuma alışkanlığına sahip olduğundan dizelerinin onlar üzerinde bıraktığı 

izlenime bizzat şahit olmuş, onların iç dünyasını ustaca ve özgün bir şekilde dile getirerek onları etkilemiştir.  

 

Farklı kültürlerle etkileşiminden kazandığı deneyimler eserlerinde de kendisini belli ederek insanları alıştıkları 

düzenin pencerelerinden dışarı bakmaya davet etmiştir.  

“Bir gün mutlaka yeneceğiz! Bir gün mutlaka yeneceğiz! Bunu söyleyeceğiz bin defa!” dizeleri eşliğinde 

yürüyüşünü ve izlenimlerini eserlerine taşımıştır. Hareketli yaşamı sayesinde birçok kültürle etkileşim kurma 

şansına sahip olmuş, toplumcu gerçekçilikle yaşananları ve yaşadıklarını şiire aksetmiştir. Toplumsal 

sorumluluk bilinci olan şair, ülke içi ve dışı sorunların eserlerinde birleşerek birbirini beslediğini 

söylemektedir. “Bebeklerin Ulusu Yok” adlı yalın şiirinde, nadiren altı çizilen bir gerçeğe dikkat çekerek 

evrensel bir şair kimliğiyle ulusları birleştirir: 

 

“İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu 

Bebeklerin ulusu yok 

Başlarını tutuşları aynı 

Bakarken gözlerinde aynı merak 

Ağlarken aynı seslerinin tonu” 

 

Şiirin dille özdeşleşerek insan duygularının en ücra köşelerine ulaşmaya çalıştığını, ancak asıl gövde olan 
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halkla, sıradan insanla, bağlantıyı koruması gerektiği görüşündedir. Onun şiiri yaşayan bir organizma, dizeleri 

ise kendi çevrelerinde ve birbirlerinin etrafında dönen moleküller, atomlar olarak tasvir edilebilir. Bu organik 

şiir anlayışı kişisel olabilmektedir ancak bireyci değildir. 

 
“İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine 

 
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına 

 
Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar 

 
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın 

 
Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu 

 
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın.” 

 

diyen Behramoğlu, eserlerinde insanı en saf ve basit hâliyle ele almaya uğraşmış, yaşamı kapsayan 

kavramlardan esinlenerek yazmıştır. Kendisini Nâzım Hikmet'in ana mirasçısı, insan deneyiminin en özel 

alanlarını bile keşfetmekten çekinmeyen devrimci bir şiirin savunucusu olarak kabul ettirmiştir. Ataol 

Behramoğlu'nun biyografisi onun sınırları zorlayan, kimi zaman içine döndüğü eserlerinde kendisinden yola 

çıkarak dünya halklarının duygu ve düşüncelerini yorumlayabilen evrensel bir şair olduğunu gösterir. Bu 

kişiliği onun dünyaları birleştiren, dünle bugünü kesiştiren bir kavşak şairi olduğunun kanıtıdır. 

 

İnsanlar da ülkelere benziyor 
 

Sınırları var, yüzölçümleri 
 

Yasaları var 
 

Bayrakları, ilkeleri 
 

Kimi dağlık bir arazidir. 
 

Kimi kıraç 
 

Kimi bereketli 
 

Kimi dardır 
 

Kimi engin göz alabildiğince 
 

Kiminin sınırlarından sıkı pasaport denetimiyle girilebilir. 
 

Elini kolunu sallayarak girersin kiminden içeri 
 

Sonuçta ne küçümse insanları kızım 
 

Ne de önemse gereğinden çok 
 

Ama anlamaya çalış 
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Nedir ve ne kadar genişleyebilir yüzölçümleri 

 
Ataol Behramoğlu şiirinin, temeli insandır. Sevgi ve kavga ise şiirinin temel iki yönüdür. Sevdalı âşıklar da 
barışçıl, insancıl bir toplumun ve dünyanın yapı taşlarıdır.  
 

“Şair sadece hayal kurup şiir yazan adam değildir, şair dünyadaki her şeyle alakadar olmalıdır.” 
 

diyor, Ataol Behramoğlu. Her zaman bu düşünceyle hareket eden ünlü şair, bu duyarlılığını şiirlerine 

yansıtmış. O, aydın olmanın bunu gerektirdiğini düşünüyor. Kendini eylemci bir şair olarak tanımlıyor. Bu 

eylemleri de dünyaları birleştiren bir şairin dizelerinde vücut buluyor. 
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Irmak KARADOĞAN 

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi 

 

7 KITADA ATAOL BEHRAMOĞLU 

 

Bir şairin şiir anlayışını kavrayabilmek için şairin öncelikle düşünce biçimini, sezgilerini, perspektifini, 

hayatını, eğitim düzeyini, deneyimlerini bilmek gerekmektedir. Aynı şekilde bir şairin evrenselliği üzerine 

yorum yapabilmek için sanatçının eserlerinden önce onun hayatına odaklanmak gerekmektedir. Ataol 

Behramoğlu’nun eserlerini evrensel yapan şeyi kavrayabilmek için öncelikle kendisinin deneyimlerini bilmek 

gerekir. İnsanın acılarını, hüzünlerini, sevinçlerini evrenselleştirmeye yönelik şiirler yazan Ataol Behramoğlu, 

babasının askerlik yaptığı Çatalca’da doğdu. Azerbeycan kütüklü bir ailenin üç çocuğundan biri olarak 

dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1965'te şiir koleksiyonu olan 

"Bir Gün Mutlaka" adlı kitabını yayınladı. 1970 yılında birtakım nedenlerle Londra ve ardından Paris'e 

taşınan Behramoğlu, 1972 yılına kadar orada ikamet etti. Paris’te geçirdiği vakitte Louis Aragon ve Pablo 

Neruda ile tanışma fırsatı buldu. Aragon'un yönettiği "Les Lettres Françaises" filminde Abidin Dino'nun 

çevirisiyle "Bir Gün Mutlaka" adlı kitabından bir bölüm yayınlandı. O günden itibaren Ataol 

Behramoğlu’nun şiirleri dünyanın sadece bir bölümüyle sınırlı kalamayacağını kanıtlamıştı. 1972 yılından 

sonra ise Moskova’ya taşındı ve iki sene orada kaldı. Moskova’da geçirdiği vakit süresince Rus yazarlara 

odaklandı. 1974 yılında ise memleketine geri döndü.  Ancak çeşitli sebeplerden ötürü 1984’te tekrardan 

Paris’e gitti. 1989 yılına kadar karşılaştırmalı edebiyat konusunda lisans üstü araştırmalarını tamamladı. 1986 

yılında Paris’te ressam arkadaşı Yüksel Aslan ile beraber Anka’yı kurdu. Almanya’da da kitaplar yayımladı. 

Şiirleri Macarcaya çevrildi ve Budapeşte de kitap haline getirilip yayımladı. 1989 yılında ise Türkiye’ye geri 

döndü. 2002 Türkiye PEN Yazarlar Derneği “Dünya Şiir Günü Büyük Ödülü” nü kazandı. 2008 yılında ise 

şiirleri Amerika kıtasına ve Rusya’ya sıçramaya başladı. Aynı zamanda bu dönemde şiirleri Yunancaya, 

Almancaya, İngilizceye çevrilip yayımlandı.  

 

Hayatı boyunca birden fazla ülkeden çeşitli davet aldı. Birçok konferansa konuşmacı olarak katıldı. İnsanlar 

Behramoğlu’na saygı gösteriyorlardı. Bu saygıya sadece memleketi Türkiye’de değil cihanın dört bir yanında 

rastlamak mümkündü. Her kıtada onun şiirlerine rastlamak olasıydı. Konuşmalarında insanlar onun 

ağzından çıkan her kelimeyi teker teker not alıyor; üzerine düşünüyorlardı. Şairin her sözü onlar için paha 

biçilemezdi. Şiirleri dünyaya zamanla yayıldı. O da zamanla bir yere ait değil, dünyaya ait bir şair olmaya 

başladı. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan okuyucularının düşüncelerine, hislerine, duygularına 

tercüman oluyordu. Birçok insana seslendi, farklı kalplere fısıldadı. Ataol Behramoğlu’nun eserleri zamanla 

bir dönemin simgesi haline gelmişti, ortak bir değer ve atmosfer yaratıyor, duyguları paylaşmada bir nevi 

ortak metin olma özelliği kazanıyordu. Kendisine çoğu yazar tarafından “Dünyayla Söyleşen Şair” 
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denmekteydi. Behramoğlu’nun eserleri yalnızca memleketiyle örtüşmekle sınırlı kalmadı. "Bir Gün Mutlaka" 

adlı şiiriyle özünde diğer insanlara ulaştı. İnsanların bakış açılarını genişletmeyi amaçladı ve aralarındaki bağı 

kuvvetlendirmeye çalıştı. Bu bağ aracılığıyla iki tarafı bir ortaklaşa harekete davet ederek aralarında bir birlik 

atmosferi oluşturmayı amaçladı. Bu birleşmenin ise sadece kendi ülkesiyle sınırlı kalmamasını istedi. Bunun 

gibi benzeri tutumlara Behramoğlu’nun diğer şiirlerinde de rastlarız.  Örneğin “Yeniden, Hüzünle” isimli 

şiirinin “Gece- /yürüyor, /Dünya- / yürüyor. / Kitaplarla ve matbaacı- /çıraklarıyla.” bu dizelerinde 

hareketin bir bölgeyle sınırlı kalamayacağını, tüm dünyanın katılması gerektiğini açıklamaktadır. 

 

 Şair kimliğinin yanı sıra Behramoğlu’nun denemeleri, incelemeleri, mektupları, çevirileri bulunmaktadır. 

Örneğin Paris’ten İsmet Özel’e yazdığı bir mektupta şiirini yazabilme, onu bir bütün olarak ortaya koyabilme 

arzusunu anlatmıştır. “İçimde deli dolu şiirler var. Günlük sıkıntıları, sinirlilikleri aşabilirsem yazabileceğim 

şeyler. Geniş, güzel, güneşli şiirler. Onları söyleyemedikçe göğsüm çatlayacakmış gibi daralıyor, kederden 

bunalıyorum. Hayata ilişkin şarkılar. Çağımıza yaraşan, kavgamızın güzelliğine yaraşan şeyler. Yıllardır (belki 

ta çocukluğumdan), biriktire biriktire getirdiğim şeyler” Behramoğlu İsmet Özel’e bu cümleleriyle kendi 

içinde yaşamakta olduğu durumu açıklamıştır. Yaşadığı sıkıntılar, kendi iç sıkıntılarından çok çağının 

sıkıntılarıdır. İsmet Özel’e bu cümleleriyle aslında yazmak istediği şiirlerinde bu durumu anlatmak istediğini 

söylemektedir. Kendi geçmişi ve edindiği tecrübelere dayanarak vardığı kanıları ilerleyen zamanlarda yazıya 

dökmüştür. 

 

Behramoğlu şiirlerini bir dönem Marksist düşüncenin etrafında şekillendirmiştir. Marksizm’le bağlantılı 

yazıları ve düşünceleri olan Neruda, Rafael Alberti, Attila Jozsef, José Marti, Paul Elvard, Nazım Hikmet, 

gibi şairleri yakından takip etmiştir. Lenin, Dimitrov gibi siyaset ve devlet adamlarını okumuş, incelemiştir. 

Behramoğlu’nun Rus edebiyatına karşı göstermiş olduğu emek ise 2008 yılında Puşkin Ödülüyle 

şereflendirildi. Puşkin Ödülü ülkelerin ülkelere yaklaşmasına katkıda sağlayan kişilere verilen bir ödüldür. 

Ataol Behramoğlu’nun ülkeleri birleştiriciliğine ve evrenselliğine verilen bir ödül olarak düşünülebilir bu 

ödül.  

 

Bunların yanında Ataol Behramoğlu’nun şiirlerinde kullandığı unsurlar da onun evrenselleşmesine katkıda 

bulunmuştur. Şiirlerinde karşılaşılması muhtemel olan kavramlardan biri uçurumdur. Uçurum, kelime 

anlamı dışında zengin çağrışımlarıyla sosyal, ekonomik, psikolojik hayatın olduğu kadar edebiyatın, özellikle 

şiirin temel imgelerinden birisidir.  “Kendini atmak bir uçurumdan balıklama” dizesi “Bir Gün Mutlaka” 

adlı şiirindendir. Bu şiirdeki Uçurum imgesi şairin hayatına ithafen kullanılmıştır. İyisiyle kötüsüyle kabul 

edilen bir hayata başlangıcı betimlemiştir. 

 

Sonuç olarak Ataol Behramoğlu kendi coğrafyasıyla sınırlı kalmadı, sınırları aştı, denizleri aştı, yalnız kendi 

halkı değil diğer halkların da sesi oldu. Ataol Behramoğlu her gün daha da evrenselleşti, her gün daha fazla 

insana ulaştı, dünyaya seslendi, dünyaları birleştirdi ve birleştirmeye de hâlâ devam etmektedir.  
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Meyre DAMAR 

FMV Özel Işık Lisesi 

 

RENKLİ DİZELERDEN EVRENSELLİĞE 

 

Dünya haritasında parmağınızı rastgele hangi noktaya koyarsanız koyun, oradaki insanlarla sayısız ortak 

değerlere sahip olduğunuzu görürsünüz. Gözlerin gördüğü doğa, tenin hissettiği iklim, kulakların duyduğu 

dil farklı bile olsa duygular; kültürel ve coğrafi değerlerin ötesinde birleşir. Ortak paydada birleşen 

duygularınızla köklerimiz gizlice birbirine bağlanır. Bu yüzden hissettiklerimiz ne kadar eşsiz olsa da tek 

değildir. Mesela “aşk” dendiğinde herkesin anlatacak bir yarası saklıdır, hikâyesi nasıl olursa olsun hayatında 

önemli bir noktadadır; “aile” den bahsedince içimizi sıcak bir duygu kaplar, bize derinlerde kalmış  şeyleri 

hatırlatır, çocukluğumuza gönderir, zorluklarla pişmeden önceki ruhumuzu simgeler; “ölüm” dersek akan 

sular durur, gözler hatta nefesimiz donuklaşır bilmediğimiz bir boşlukta, o boşluğu doldurmaya çalışırken 

buluruz kendimizi. Evrenselliği kısaca farklı balıkların aynı okyanusta yaşadığı bir döngüye benzetebiliriz. 

Hayatlarımız hep farklı gözükse de aynı duyguları taşır. Unutmayın, zaten aynı okyanusta farklı ne olabilir 

ki? İşte bu okyanusun, birleştirici özelliğini edebiyat tarihinde de pek çok yazar, şair, akademisyen 

kullanmıştır çünkü aynı hayatı yaşadığımız, benzer zorlukları paylaştığımız gerçeğini çoğu zaman 

unutmuşuzdur. Oysaki okuduğumuz satırlarda hep kendimizden bir parça aramıyor muyuz? Tanıştığımız 

insanların hikâyelerini anlatırken kendi hayatımızdakilerle karşılaştırmıyor muyuz? Müzik dinlerken, resim 

çizerken, şarkı söylerken…  Soyut dünyalarda gezinirken somut hayatımızı yansıtan şeyleri arıyoruz hep. 

Dolayısıyla ortak pencere sunan eserler, daha çok okuyucuya hitap ettikçe yazarın anlattığı dünya da daha 

çok hayata etki ederek somutlaşıyor. 

 

Çatalca’da doğan ama Azerbaycan kökenli olan Behramoğlu’nu şiirleri üzerinden değerlendirdiğimizde 

“burada olan”la ”uzakta olan”ı kesiştiren noktada hayat şartlarının da etkili olduğunu belirtebiliriz. Gençlik 

yaşlarından itibaren fark ettiği edebiyat tutkusunu Çehov ve Lermontov’dan başlayarak çevirdiği şiirlerle 

taçlandırmıştır. Yazı ve şiirlerinin çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladığı dönemlerde, Ant dergisinde 

“Toplumcu Genç Şairler Savaş Açıyor” adını verdiği oturumda toplumcu şiir hakkında düşüncelerini 

paylaşmıştır.31Pek çok yurt dışı gezisi yapmış, farklı kıtalarda bulunmuş, Londra ve Paris’te iki yıl yaşamıştır.  

 
31 Ataol Behramoğlu Resmi Sitesi. “Ataol Behramoğlu Biyografisi”. Web. 07.03.2020. 
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Avrupa’da bulunduğu sürede tanıştığı şairlerle edebiyat çalışmalarına katılmış, “Geleceğe Masallar” (Légendes a 

Avénir) oyunu, “Bir Gün Mutlaka” kitabı gibi farklı eserlerde bölümler yazmıştır.32 Moskova’da, Rus 

edebiyatı üzerine çalışarak birçok eser çevirmiştir. Ayrıca şiirleri başta Japonca, İtalyanca olmak üzere birçok 

dile çevrilmiştir. Hayatı boyunca kültürel etkileşimler altında kalmış bir ruhun, eserlerini oluştururken bu 

ortak paydayı göz ardı etmemesi ve sanatsal ifadelerden kaçınmadan eserlerini oluşturmasının önemli 

olduğunu söyleyebiliriz. Yaşamında etkilendiği, gördüğü, gezdiği pek çok farklı karedeki ortak yargıları da 

şiirlerine yansıtarak farklı insanların dünyalarını birleştiren bir şair olmuş ve edebiyatımıza adını altın 

harflerle yazdırmıştır. 

 

Behramoğlu’nun farklı renklerdeki insanlara hitap etmesinin en önemli nedeni şiirlerinde kullandığı boya 

paletinin çeşitliliğidir. Farklı kıtalardan, dillerden, iklimlerden bile ruhlarının parçası olan renkler… Renkleri 

artırdıkça daha çok insanın hayatından görebileceği pencereleri de genişletmiş olur. Yüzyıllar boyunca Antik 

Mısır’da Kleopatra, Anadolu’da Kerem ile Aslı, Avrupa’da Napolyon hikâyelerinde dilden dile dolaşan çoğu 

eserde de evrensel bir duygu olarak karşımıza çıkan “aşk” hakkında  

“Ölümdür yaşanan tek başına. 

Aşk iki kişiliktir.” 33 

dizelerine “Aşk İki Kişiliktir” şiirindeki bentlerin sonunda yer vermiştir. Zaten aşk değil midir evrensel 

duyguların en önemlilerinden biri.  

Duygularının derinliğini kaplayan yarasını dizelerine akıtarak yaşadığı kalp burukluğunu ise “Bu Aşk Burada 

Biter”i yazarken resmetmiş, imzasını tuvaline  

“Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim 

Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider.” 34 

diyerek atmıştır.   

Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Nazım Hikmet, Attila İlhan gibi sevgisini kalemine açan edebiyatımızdaki 

ünlü şairler gibi o da duygularının karmaşıklığını sayfalarında çözmüştür. 

Yalnızca bir yere ait olmadığını en çok vurguladığı “Bebeklerin Ulusu Yok” şiirini   

 
32 Ataol Behramoğlu Resmi Sitesi. “Ataol Behramoğlu Biyografisi”. Web. 07.03.2020. 
33 Ataol Behramoğlu, Aşk İki Kişiliktir, Adam Yayınları, 2001, s.53 
34 Ataol Behramoğlu, Bir Gün Mutlaka, Epsilon Yayınları, 2006, s.55 
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“Bebekler, çiçeği insanlığımızın  

  Ve geleceğimizin biricik umudu...”35 

 

diye bitirerek ümidin ve geleceğin ortak bir paydada bulunduğu gerçeğini dizelerinde sürdürmüştür.  

 

“Başlarını tutuşları aynı 

Bakarken gözlerinde aynı merak 

Ağlarken aynı seslerin tonu.”36 

 

diyerek masumluğun, hayata taze açılmış yüreklerin şarkısının tek bir besteci tarafından yapıldığını 

söylemiştir. Bedenleri değişse de aynı tür toprağın meyveleri olan çocukların gelecek için önemini de 

vurgulamıştır Behramoğlu. Aynı şiirde  

“İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu 

Bebeklerin ulusu yok.” 37 

şeklinde geçen ifadelerinden de anlaşıldığı gibi bulunduğu coğrafyalardaki duyguların benzerliği onun 

eserlerine çok sesli bir perspektif kazandırmıştır.  

 

Savaş, duyanların göz bebeklerini büyüten, korkuyla dolduran, hayallere gölge düşüren bir buluttan farksız. 

Her şeyin nasıl başladığını umursamadan yıkan bir hortum gibi hissettiriyor kendini onun şiirlerinde. Bazen 

bu kargaşanın verdiği hüzne kapıldığı satırların ardından yine kaybetmek istemediği barış ümidini yansıtıyor 

ifadelerine. “Bir Gün Mutlaka” da yazdığı gibi  

“Çiçekler açıyor durmadan, savaşlar oluyor, her şey nasıl bitebilir bir bombayla, 

nasıl kazanabilir o kirli adamlar 

Uzun uzun düşünüyor, sularla yıkıyorum yüzümü, temiz bir gömlek giyiyorum 

Bitecek bir gün bu zulüm, bitecek bu han-i yağma”. 38 

 
35 https://siir.gen.tr/siir/a/ataol_behramoglu/bebeklerin_ulusu_yok.htm 
36 https://siir.gen.tr/siir/a/ataol_behramoglu/bebeklerin_ulusu_yok.htm 
37 https://siir.gen.tr/siir/a/ataol_behramoglu/bebeklerin_ulusu_yok.htm 
38 Ataol Behramoğlu, Bir Gün Mutlaka, Epsilon Yayınları, 2006, s.67 
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Bu dizeleri okurken şehir üstünde birden beliren yağmur bulutlarıyla başlayan sağanak gibi hissediyorsunuz.  

Sonra yine güneş vuramaya başlıyor kaybetmek istemediği barış ümidiyle. İçinizde zaten karşılık 

bulamadığınız karmaşıklığı görebiliyorsunuz şiirin aynasında. 

Deneyim, duygu ve düşünceleriyle donattığı şiirlerini kesin sınırlara sıkıştırmamıştır Behramoğlu. 

Tanımladığı bir okuyucu kimliği yoktur. Kanımca bu özelliği, çok kimlik gördüğü, tanıdığı ve onlarla 

konuştuğu içindir. Hayata kimi satırlarında ümitsiz yaklaşan şairin, farklı satırlarda ümidini kaybetmemeye 

çalıştığını da görebiliyoruz. Aslında bu özelliğiyle bize de cesaret veriyor şair. Karşılığını bulduğunuz hislerin; 

durumların bir sonu, çözümü olabileceği ihtimali sizi okumayı sürdürmeye de teşvik ediyor. Yaşadıklarınızla 

yalnız olmadığınızı her satırda anlayabiliyorsunuz onun şiirlerinde. Bu yüzden yakın hissediyorsunuz 

şiirlerine. Kimliği, cinsiyeti, yargıları olmadığı için. Kalıplara sıkıştırmak, yargılara boğmadığı için nefes 

alabiliyorsunuz. Farklı bir dünyadan ziyade, sizinki gibi inişli çıkışlı gerçekçi yaklaşımlarla yaşayabiliyorsunuz. 

Ümit dolu, cesaretlendirici üslubunun, dokunduğu kesimler üzerindeki etkilerini onun kaleminden çıkan 

izlerin bu ifadeleriyle özetleyebilirim:   

“Bir gün mutlaka yeneceğiz! 

Bir gün mutlaka yeneceğiz! 

Bunu söyleyeceğiz bin defa! 

Sonra bin defa daha, sonra bin defa daha, çoğaltacağız marşlarla!”. 39 

 

Bazen bizi acımasızlığıyla yargılayan, bazen cömertliğiyle şaşırtan bu dünyada her biri birbirine benzeyen 

ama aslında eşsiz 8 milyar insanın, fiziksel olarak görünmeyen pek çok gölgenin birbirleri üzerine düştüğünü 

görebiliriz. Hepsinin ortak bir fırsatı var aslında: bir kere hayata gelmek. Çeşitli duyguları baz aldığı şiirlerinin 

her yükleminde mesajı değişiklik gösterse de aslında hayatta çizilmesini önerdiği yolu belli etmiştir. Şairin 

belki de tek kesin yargıyla çevreleyerek paylaştığı şey, en önemli satırlarında özetlemiştir kendini gizlemeden. 

Onun da dediği gibi:  

“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına 

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır 

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.” .40 

 

 
39 Ataol Behramoğlu, Bir Gün Mutlaka, Epsilon Yayınları, 2006, s.67 
40 Ataol Behramoğlu, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var Toplu Şiirler II, Adam Yayınları, 2020, s.55 
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Koçer, Defne Su (Fotoğrafçı) 
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Göksu ŞAHİN 

Özel Saint Michel Fransız Lisesi 

 

ATAOL BEHRAMOĞLU, NİÇİN DÜNYAYA SESLENEN VE DÜNYALARI BİRLEŞTİREN 

ŞAİRDİR? 

 

 

Ataol Behramoğlu deneyimleri ve donanımlarıyla birlikte dünyaya seslenebilen aynı zamanda dünyaları 

birleştiren bir şairdir. Bu iki başlığın en ilginç yanı farklı bakış açılarıyla yorumlanabilecek olmasıdır. 

Dünyaları birleştiren bir şair olması aşk, köprü şiirleri, dünle bugün arasında kurduğu bağ ve kavşak şairi 

olması ile yorumlanabilir. Dünyaya seslenen bir şair olduğunu ise tüm insanların ortak özelliklerinden yola 

çıkarak her sınıfa hitap edebilecek şiirler yazmasından anlayabiliriz. Aynı zamanda bu şiirlerde 

Behramoğlu’ndan da izler bulmak mümkündür. Bu iki özelliği bir arada bulunduran şairler pek fazla 

olmadığı için Behramoğlu’nu ilginç ve önemli kılan bir taraf yakalamış oluruz. 

 

Dünyaya seslenen bir şair, herkesin ortak özelliklerini baz alıp insanların kendinden bir parça bulmasını 

sağlamalıdır. Dünyada birbirinden farklı özelliklere, düşüncelere, davranışlara sahip bir sürü insan bulunur 

ve herkese hitap etmek için ortak olan, hepimizin yaşamış olduğu olaylardan, duygu ve düşüncelerden 

bahsetmek gerekir. Çocukluk da hepimizin yaşamış olduğu bir zaman dilimidir. Behramoğlu’nun ‘‘Bir 

Çocuğa Layık Olmak’’ kitabındaki ‘‘Çocuk-Su’’ şiirini ele alırsak şiirde, 

 

Bir çocuğu kucaklamak 

Suyu kucaklamak gibidir 

Su akar 

Çocuk büyümektedir 

 

dizeleriyle hem çocukluk yıllarımızın ne kadar hızlı geçtiğine değinirken hem de yetişkin birinin gözünden 

çocuğunun büyümesine çok hızlı şahit olduğunu veya olacağını anlatmaktadır. Ayrıca sınıf farklılıklarından 

doğan maddi ve manevi sıkıntılar göz önünde bulundurularak da herkese hitap edilebilir. Örneğin 

Behramoğlu’nun ‘‘Bir Çocuğa Layık Olmak’’ kitabındaki ‘‘Bir Ülke Nedir?’’ şiirinde bunu görmek 

mümkündür. Şiirde her dize “bir ülke nedir diye sordum” cümlesiyle başlar ve her sorduğu canlı ülkenin 

kendinde ifade ettiği şeye göre yanıt verir. Kırda açan çiçek için ülke koku, düş kuran birine göre ülke düş, 

cebi dolu birine göre ülke para, cebi delik birine göre ise ‘‘Şöyle süzdü beni. Dedi ki git işine’’ cümlesidir. 

Burada ülkenin anlamı herkesin kendi işine gelecek bir cevap olsa da şiirde her insan kendine ait bir şey 

bulabiliyor denilebilir. Bu konuyu duygular açısından incelediğimizde ise herkeste olan fakat insanların farklı 
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şekillerde yaşadığı duygulardan bahsedilebilir. Aşk, sevgi, korku, acı, mutluluk, üzüntü ve yalnızlık gibi 

duygulardan nasıl bahsedilirse bahsedilsin insanlar, kendi yaşadığı olaylarla bağ kurup duygularını tekrar 

tekrar yaşar ve hissederler. Ataol Behramoğlu’nun ‘‘Yalnızlık’’ şiirinde, 

 

Yalnızlık benzi kül gibi 

Bir çocuğa benzer sabahleyin 

Gece deniz gibidir 

Karanlık ve derin 

 

der. Burada sabahleyin yalnızlığın belki biraz daha yaşanabilir bir şey olduğunu, fakat gece olunca insanların 

daha kendileriyle baş başa kaldığı, yalnızlıkla baş etmenin de daha zor olduğunu vurgulamaktadır. Aynı 

zamanda burada ölümden de bahsetmek gerekir. Ölüm insanların yakınlarını, tanıdıklarını veya 

tanımadıklarını kaybetmesiyle başlar. Her insan buna şahit olmuş veya şahit olacaktır. Ölümle yüzleşme ve 

bununla baş etme de insandan insana değişir. Örneğin genel olarak insanlar yakınlarını kaybettiklerinde ağlar 

diye bir genelleme yapsak da bazı kişiler duygularını göstermeden yaşar. Buna Behramoğlu’nun ‘‘Bir Gün 

Mutlaka’’ adlı kitabından örnek verebiliriz. Sabiha adlı şiirinde annesinin öldüğünden ve bunun şaşırılacak 

bir şey olmadığından bahseder. Burada ölüme farklı bir şekilde yaklaşarak genellemeleri kırmış ve bir insanın 

ölümü yaşarken sadece üzüntü duymayacağından söz etmiştir. Behramoğlu’nu dünyaları birleştiren bir şair 

olarak ele aldığımızda ilk olarak bu kavramı aşk bağlamında inceleyebiliriz. Aşk veya sevgi iki insanın 

dünyalarını birleştirmekle kalmaz onlara yeni bir hayat düzeni kurar, sevmenin ve sevilmenin nasıl bir şey 

olduğunu gösterir. ‘‘Dünyayla Söyleşen Şair Ataol Behramoğlu’’ kitabında, Behramoğlu’nun yazdığı ‘On 

Ayrılık Şiiri’’ bölümünde bir aşkın anlatıldığı ve bunun ikinci eşi Ludmila ile olan birlikteliğinin ürünü 

olduğunu söyler. Bu aşk ve ayrılık şairi derinden etkilemiştir. Çünkü her ne kadar dünyaları birleştiren bir 

şair olsa da her birleşmenin sonunda ya ayrılık ya da ölüm olduğu için bir ayrılma söz konusudur. 

Behramoğlu’nun  

 

Çünkü hiçbir kelebek 

Tek başına yaşamaz sevdasını 

Severken hiçbir kuş yalnız değildir 

Ölümdür yaşanan tek başına 

Aşk iki kişiliktir 

 

dizelerinden hem aşkın nasıl bir şey olduğuna dair hem de yalnızlığın geleceğine dair düşünceler çıkarmak 

mümkündür. Aynı zamanda dünyaları birleştirmeyi köprülerle bağ kurarak değerlendirebiliriz. Köprü ne 

kadar somut bir varlık olsa da iki ayrı yer arasında bağ kurar ve o yerleri birleştirir. Ataol Behramoğlu 

‘‘Köprülere Şiirler’’ kitabının başında ‘‘Köprülerde, yine sözünü ettiğim köprülerde beni etkileyen bir başka 

özellik, bilgece, sabırlı, suskunlardır. Yıllar, on yıllar yüzyıllar süresince nice yükler taşımış; nice kuşaklar, 
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nice devirler gelip geçmiş, nice yıkımlara, nice zaferlere, nice acılara, nice şölenlere tanık olmuş, fakat sabırlı, 

bilgece, suskunluklarını hep koruyagelmişlerdir.’’ demiştir. Köprü kavramı bize ne kadar somut gelse de 

göründüğü gibi başka bakış açılarıyla da yorumlanabilir. Örneğin bu kitabında ‘‘Devrimci Gençlik Köprüsü’’ 

adlı şiirinde şöyle der:  

 

Halk insanıyla devrim arasında 

Çetin yollar var aşılacak... 

Fakat ne kadar aşılmaz görünse de ulaşılır sonuna o yolların... 

Zap suyu üstünde kurulan o köprü 

Eseridir bütün bu erdemlerin 

Kalpler arasında bir sevgi köprüsü 

Halkın ve devrimci gençliğin. 

 

Bu dizelerde halk insanıyla devrimin bağdaşmasının zor olduğunu fakat bunun başarılacağını anlatır. Şiir 

köprünün zorluklarla kurulduğunu ve bu köprüyü sevgiyle bağdaştırıp bitirir. Burada aslında köprülerin 

sadece betondan, kısa bir yol olsun diye inşa edilmediklerini ve anlamları olabileceğini anlamamız 

mümkündür. Bu konudan sevgi olarak bahsetmemiz gerekirse de çocukların dünyasını unutmamış ve onlara 

itafen de şiirler yazmış, çocukların kendilerinden bir parça bulmasını veya yetişkinlerin çocukluklarına 

dönmelerini de sağlamıştır. ‘‘Bir Çocuğa Layık Olmak’’ kitabındaki ‘‘Çocukluğum’’ adlı şiirindeki dizelere 

baktığımızda,  

 

Çocukluğum bu kadar bir şey aslında 

Biraz sevinç, biraz keder 

Biraz yalnızlık ve büyü... 

 

derken hem kendi çocukluğuna inip yaşadığı duygulardan bahseder, hem de diğer insanların çocukluğunda 

bu duyguları tattığını fark etmesini sağlar.  

 

Behramoğlu’nun şiirlerine baktığımızda kendi yaşadığı, tattığı, deneyimlediği olaylardan yola çıkarak 

insanların ortak özelliklerine hitap ettiğini söylememiz mümkündür. Her kesimden insana seslendiği, 

herkeste olan özelliklere, duygulara, düşüncelere değindiği için dünyaya seslenen bir şair; aşk, sevgi ve 

çocukluk temalarını insanların dünyalarını birleştirdiği, onlarda belki de fark edemedikleri hisleri uyandırdığı 

için ise dünyaları birleştiren bir şairdir. 
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Atar, İklim (Fotoğrafçı) 
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Nisa KOPARAN 

 

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi 

 

ATAOL BEHRAMOĞLU VE ŞİİR: 

DENEYİMLERDEN EVRENSELLİĞE UZANAN YOLCULUK 

 

Şiirler aktarıldıkları toplumlar üzerinde yol açtıkları etkilerle değer kazanmaktadırlar.  Bu noktada Ataol 

Behramoğlu kendi deneyimlerinden yola çıkarak ortaya koyduğu edebi ürünlerle dünya sorunlarına el atarak 

evrensel bir şair olma yolunda ilerlemiş ve sahip olduğu yenilikçi değerler özelinde yorumlar getirdiği 

şiirleriyle insanları özgürlük çatısı altında toplamayı başarmıştır. Yoğun eleştiriler getirdiği İkinci Yeni şiirinin 

soyutluk ekseninde süregelen gelişiminin aksine Ataol Behramoğlu başta olmak üzere toplumcu gerçekçi 

şairler, dönem toplumundaki gerçekçilikten uzak hayatın ötesini görmeyi hedeflemiş ve şiirlerinde toplumsal 

sınıfların yaşadığı zorluklardan emeğe ve işçilere olan bakış açısına kadar birçok yönüyle hayatı aktarmış 

olup bu aktarımında kendi yaşantısının izlerinden beslenmiştir. Bu çalışmada Ataol Behramoğlu şiirinin 

evrenselliği, yaşantıların şiire entegre edilmesi bağlamında incelenecek olup ulaşılan yargılar şiirler üzerinden 

desteklenecektir.  

 

Ataol Behramoğlu şiirlerini evrensellik kazanmaları yönünde şekillendiren ilk unsurun şairin kullandığı 

titizlikle seçilmiş temalardır. Aşk, ölüm ve vatan başta olmak üzere seçilen birçok tema insanların kendi 

yaşam ve deneyimlerine dair yansımalar görebildiği, düşüncelerinin oluşum ve değişimlerini fark edebildiği 

temalar üzerinde yazmış olan Ataol Behramoğlu’nun evrensel okuyucu kitlesine hitap etmesinin temelinde 

şiir temalarının okuyucunun bakış açısından kazandığı anlam olduğu söylenebilir. Bu noktada şairin Bir Gün 

Mutlaka adlı eserinde yer alan “Unuttum Nasıldı Annemin Yüzü” şiiri, insanlığı acı ve özlem ekseninde 

birlikteliğe sürükleyen bir tema olan kaybı konu almakta olup yazarın birikimleri ve duyguları çerçevesinde 

şekillenmiştir.  

 

“Unuttum, nasıldı annemin yüzü 

Unuttum, sesi nasıldı annemin. 

Gece bir örtü olsun anılardan 

Kara yüreğime örtüneyim 

 

Unuttum, nasıldı annemin gülüşü 

Unuttum nasıldı ağlarken annem. 

Yaşam sallasın kollarında beni 
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Küçücük oğluyum onun ben...” 

(Behramoğlu) 

 

 

Yukarıda verilen “Unuttum Nasıldı Annemin Yüzü” şiirinde geçen “Gece bir örtü olsun anılardan” mısrasında 

görülebildiği üzere Behramoğlu anne kaybını konu alan bu şiirinde hissettiği hüznün yanı sıra içerisinde 

bulunduğu çaresizliği “unutma” bağlamında spesifikleşmiş bir biçimde anlatmış ve gözlemlenebilen 

hissiyatların iletiminde yazdığı dilin şiirsel açıdan imkanlarını kullanarak duygu aktarımı noktasında 

derinleşmiştir.  

 

Seçilen temanın Ataol Behramoğlu şiirlerinde evreselliği sağlama noktasında önemiyle birlikte dil 

kullanımının da iletiyi güçlendirmede olan önemi yadsınmamalıdır. Hayatının önemli bir bölümünde Fransa, 

Rusya ve İngiltere’de yaşamış olan Behramoğlu Türkçenin şiir yazımına olan yatkın ve zengin yapısını etkin 

bir şekilde kullanmış, yaşamını sürdürdüğü yerlerdeki insanları ve hayatı gözlemleyerek toplumun ihtiyacı 

olan gerçekçi ve içkin olarak bütünleştirici şiiri topluma sunmuştur. Bu noktada denebilir ki ağırlaşan 

yalnızlık hissiyatını ve kederini yurtdışındaki birikimini temel alarak aktaran Behramoğlu, duygulanımlarını 

bireysel yanlarıyla kabullenmekle birlikte bir bütün oluşturma çabasıyla bu duygulanımı toplumsal açıdan ele 

almıştır. Hayata dair her izlenim ve temanın bir şiir teması olabileceğini savunan Behramoğlu yoğun bir 

keder içerisinde olduğu 1970-1974 yılları dahil olmak üzere şiir yazım süreci boyunca dil kullanımına özen 

göstermiştir (Akkaya).  

 

“Kederden 

Ölebilirdim Londra’da 

Keder 

Bu kente yakışmasa” 

(Behramoğlu, Dörtlükler) 

 

Londra’da adlı şiirinde ifade ettiği üzere Londra ile özdeşleştirmiş olduğu kederi benimseme sürecini 

anlatmada vurgunun önem kazandığı bir dil kullanmış olup poetikasının büyük bir bölümünde “dil” ve 

“köken/vatan” unsurlarını anlatı zemini olarak belirlemiştir. Toplumsal, bireysel, ülkeye özgü ve evrensel 

yönleriyle bütüncül bir şiir oluşturmada ilk adım olarak gördüğü derinleşmeye olanak sağlayan dil kullanımını 

kültürel yaşamla birleştirmiştir. Behramoğlu’nun dil kullanımı ve kültürel yaşamın etkisini gösterdiği 

şiirlerinden biri de Annemin Mezarına Gittik Bugün şiiridir: 

 

“Annemin mezarına gittik bugün 

Babam, Namık, Nihat, Defne ve ben 

Namık'ın arabasıyla geçtik 
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Yollardan ve mezarlığın içinden 

… 

Bayram ziyaretçileriyle doluydu mezarlık 

Herkes ölüsüyle birlikte olmaya gelmişti 

Ağlanacak, bir an anımsanacaktı geçmiş 

Sonra yine hayatın hırgürüne dönülecekti” 

(Behramoğlu, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var ) 

 

 

Görüldüğü gibi şiirde geçen bayram ziyaretleri ve benzeri kültürel ögelerin kullanılmış olması şiirin 

evrenselliğini zedelememekte, aksine okura ölünün anılma şeklinin önemi olmaksızın yaşananların temelinde 

yatan “ölüsüyle birlikte olma isteği” ve “hayatın devamlılığı” gibi gerçekliğe yakın evrensel hissiyatların 

aktarımını kolaylaştırmaktadır. 

 

Öte yandan “Her şey şiirdir, uğultusu rüzgarın/Bir ırmağa usulcacık yağan kar/Her gece okunan bir dua 

çocuklukta/Gökyüzünde bölük bölük turnalar/ Her şey şiirdir, sevinç ve kader/Dünyada olmak duygusu.../Kıyıda, ıssız 

kayalarda/Kendi başına ışıldayan su” şiirinden yola çıkılarak dil kullanımı, temalar ve şiirsellik incelendiğinde 

şiiri hayat hikayesi ve yaşantılar bütünü olarak gördüğüne ulaşılabilen Ataol Behramoğlu’nun şiirleri 

arasındaki ilişkilendirmeler de onun evrenselliğe vurgu yaptığı çıkarımını güçlendirmektedir (Behramoğlu, 

Bir Çocuğa Layık Olmak ). Farklı toplumlardaki bireylerin çakışan hayat hikayeleri, bireylerin deneyimlerinin 

birbirleriyle bağdaşması ve ilişki içerisinde olması, olaylar ve durumlar karşısındaki ortak duygudaşlıklar; 

Ataol Behramoğlu şiirlerinin bir “birikim ve düşünce iletimi” kapsamında algılanmasını kolaylaştırır ve 

okurların şiiri benimsemesini sağlar. Belirtilen etkileşimler sonucu Ataol Behramoğlu’nun toplumun ortak 

değerlerine gösterdiği önem görülebilmekte olup bireysellikten öteye geçmiş ve “kişisel” bir dille yazarak 

farklı topluluklara hitap etmiş olan evrensel şairin şiirlerinin insanları duygu ve yaşantılar altında birleştirme 

gücü olduğu görülür. 

 

Sonuç olarak evrensellik ve “dünyaları birleştirme” bağlamında incelendiğinde Ataol Behramoğlu’nun 

yaşantı ve duygu temelli şiir temalarına sahip olduğu ve bütüncül bakış açısıyla birlikte özgün Türkçe 

kullanımı sonucunda şiirlerinin toplumcu gerçekçi türk şiirinin özelliklerini göstermekte olduğu ve 

toplumun gerçek sorunlarını birliktelik içerisinde anlattığı görülebilir. Ataol Behramoğlu şiiri, okurun 

hayatına dair izler görebildiği saf gerçekliği sade anlatılış biçimiyle elen alan bir şiir olması bakımından Türk 

şiir dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur. 
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