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ÖZET 

 1949 Ankara doğumlu olan Behçet Sefa Aysan, 2 Temmuz 1993 günü 

Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nde yaşanan olaylar sonucu hayata 

gözlerini yummuştur. 1979 yılında Türk yazınına giriş yapan Behçet Aysan 1980’li 

yılların en özgün şairleri arasında kendine yer bulmayı başarmıştır. Toplumsal 

gerçekçi olarak nitelendirebileceğimiz bir tarzda eserler veren Aysan’ın yedi adet şiir 

kitabı, bir de kitaplaşmış radyo oyunu vardır. 

Bilindiği gibi edebiyat tarihi araştırmalarında monografi çalışmaları önemli 

bir yer tutar. Bugüne kadar Behçet Aysan hakkında hazırlanmış bilimsel bir 

çalışmanın yapılmamış olması bizi bu konuya yöneltti. 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmamızda özellikle 1980 sonrası 

Türk şiirinin önemli bir ismi olan Behçet Aysan’ın hayatını, eserlerini ve sanatını 

belgelere dayanarak ayrıntılı şekilde inceledik. Bütün eserlerini, hakkında yapılmış 

çalışmaların tamamını değerlendirerek Aysan’ın Türk edebiyatı içerisindeki yerini 

belirlemeye çalıştık. Şiirleri yapı, tema ve üslup bakımından inceledik.  Kaynakça 

kısmında başvurduğumuz her kaynağın künyesine yer verdik. Belgeler ve 

fotoğrafları da ekler bölümüne koyduk.  

Yaptığımız bu çalışma ile edebiyat tarihimizde, Behçet Aysan’ın yerini 

belirleyerek bu konudaki açığı kapatmayı umuyoruz.  
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ABSTRACT 

 Behçet Sefa Aysan was born in Ankara in 1949, which he held in Sivas on 2 

July 1993 "Pir Sultan Abdal Festival" as a result of the events in died at his beloved. 

Behçet Aysan debuted the Turkish literature in 1979, which he succeeded in 1980 to 

become one of the most original poetsAysan, has works in a style described as social 

realist, whose seven books of poetry and a book is written as a radio play. 

As is known, monograph studies, holds an important place in the history of 

literature research. So far there has not been a scientific study prepared for Behçet 

Aysan, it led us to this issue. 

We have prepared for the Master's thesis of this study, which is an important 

name in the post-1980 Behçet Aysan the lives of Turkish poetry, works of art and 

studied in detail on the basis of the documentation. We sought to determine the 

location of Aysan in Turkish literature, all of the studies that evaluated all its works 

and works about him. We examined poems in terms of  structure, theme and style.  

We have consulted the bibliography at the identifier of each resource. We have put 

together documents and photographs adds a section. 

Our history of literature, this kind of work, we hope to close the gap on this 

issue by identifying the location of Behçet Aysan. 
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Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “BEHÇET AYSAN HAYATI-

ESERLERİ-SANATI ” adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere 

aykırı düşecek bir yardıma başvurulmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin 

Kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yaparak yararlanmış olduğumu 

belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 
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SUNUŞ 

1980 sonrası Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri de hiç şüphesiz 

Behçet Aysan’dır (1949 – 1993). Behçet Aysan Türk şiirinin gerek siyasi gerek 

sosyal gerekse edebî sebeplerden dolayı yön bulmaya çalıştığı 1980 sonrasının özgün 

şairlerindendir. Edebî sahada eserlerini göreceli olarak geç yayınladığı bilinen şairin 

ilk eseri 1979 yılında yayımlanmıştır. Ancak kendisinin ve yakın çevresinin de 

ifadelerine bakıldığında on iki – on üç yaşlarından itibaren Aysan’ın şiire karşı 

ilgisinin yoğunlaştığı ve bu alanda ürünler vermeye yönelik çalışmalarının başladığı 

bilinir. Aysan edebiyata şiir, radyo oyunu, gazete ve dergi yazılarıyla katkıda 

bulunmuştur. Yaşadığı dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu kaotik sürecin içinde 

yer almış, hürriyet, demokrasi, eşitlik ve insan haklarının ülkemizde yerleşmesi için 

fiilen mücadele vermiştir.  

 Bugüne kadar şair hakkında akademik anlamda kapsamlı bir çalışma 

yapılmamış, sadece Aysan’ın kişiliğinin ve şairliğinin belirli yönlerini konu edinen 

dar kapsamlı yazılar yazılmıştır. Bu yazılardan şair hakkında genel bir yargıya 

varmak elbette ki mümkün değildir. Bu sebeple 1980 sonrasının özgün üslubuna 

sahip edebiyatçılarından olan Behçet Aysan’ı bütün yönleriyle ve kapsamlı bir 

şekilde ele almayı uygun bulduk.  

 Birinci el kaynaklara ve metinlere dayanan çalışmamız giriş, üç bölüm, 

sonuç, kaynakça, ekler ve dizinden oluşmaktadır. 

 “Giriş”te Türk şiirinin Tanzimat döneminden, 1980’li yıllara kadar ki sürecini 

genel hatlarıyla yansıttık. 

İlk bölümde başta şairin kendi yazıları, konuşmaları ve anıları olmak üzere, 

kızının, yakın çevresinin ve diğer kaynakların verdikleri bilgilerden yola çıkarak 

Behçet Aysan’ın ailesi, doğumu, çocukluğu, eğitim hayatı, cezaevi dönemi, evliliği, 

çalışma hayatı, fizikî özellikleri, kişiliği, mizacı ve ölümü çerçevesinde hayatını 

ayrıntılı bir şekilde inceledik. 

 İkinci bölümde Behçet Aysan’ın şiirlerini ve radyo oyununu ele aldık. Bu 

bölümde daha sonra detaylı olarak da inceleyeceğimiz şiirleri ve radyo oyunuyla 
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ilgili bilgilere yer vererek içerik ve kapsamları hakkında genel veriler sunduk. 

Çalışmamızda künye bilgilerine yer verdiğimiz şairin eserlerinden bazılarının farklı 

baskıları bulunmaktadır. Bu sebeple çalışmamızda esas aldıklarımızı, künyelerinin 

ilk verildikleri yerlerde belirttik.   

 Çalışmamızın üçüncü bölümündeyse Behçet Aysan’ın sanatını gerek şairin 

kendi yazılarından gerekse aile, arkadaş çevresi ve edebiyat camiasındaki 

sanatçıların görüş ve düşüncelerinden yola çıkarak ayrıntılı bir biçimde inceledik.  

Bu bölümde şairin sanat anlayışını ve sanat hayatını, gelenekle olan bağını, şiirini ve 

tiyatrosunu belli bir plana göre detaylı olarak irdeledik. 

 “Sonuç”ta Behçet Aysan’ın genel olarak sanatının temel özelliklerini tespit 

ederek, onu farklı kılan unsurları belirlemeye çalıştık. Ona dair ulaştığımız sonuçları 

ana hatlarıyla belirterek, Türk edebiyatı içindeki yerini saptamaya çalıştık. 

 “Kaynakça”da, çalışmamız süresince başvurduğumuz, yararlandığımız tüm 

kaynak künyelerini, varsa soyadı, yoksa eser adına göre sıralamayı uygun bulduk. 

 Behçet Aysan’la ilgili ulaşabildiğimiz bilgi, belge ve fotoğraflara kronolojik 

sıraya uygun şekilde yer verdik. Ayrıca şairin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış 

şiirlerini de ilk defa “Ekler” başlığı altında sunduk. 

  Eser adları italik, şahıs adları düz yazılmak üzere, çalışmamızın sonunda 

“Dizin” oluşturduk.   

Uzun emek sonucu ortaya koyduğumuz çalışmamızın, Türk edebiyatına katkı 

sağlayacağını umut etmekteyiz.  

 Çalışmam süresince ilgi, destek ve yardımlarını esirgemeyen başta hocam 

Prof. Dr. Âlim GÜR olmak üzere diğer kişi, kurum ve kuruluşlara, emek dolu bu 

yolculukta sabrını ve zamanını esirgemeyen aileme, Sayın Gül ALGAN’a, aile 

arşivini açarak merhum babasına ait bilgi, belge ve kaynaklara ulaşmamızda bize çok 

yardımcı olan Behçet Aysan’ın kızı Sayın Eren AYSAN’a teşekkürü bir borç bilirim. 

Konya, 2013                          Gökhan Ömür ÖZSOY 



viii 
 

 

KISALTMALAR 

s.  Sayfa 

Bk./bk. Bakınız 

YKY  Yapı Kredi Yayınları 



1 
 

 

GİRİŞ 

Tanzimat dönemi ile başlayıp günümüze kadar uzanan Türk şirininin değişim 

hareketleri oldukça dikkat çekicidir. Bu süreç içerisinde çok sayıda şairin öncülük 

ettiği girişimler, değişim önerileri, tartışmalar, gruplaşmalar ve ayrışmalar 

yaşanmıştır. Bu süreci Tanzimat döneminden başlayarak, genel hatlarıyla 

değerlendirmek mümkündür.    

“Tanzimat Edebiyatında –nesirden sonra- yenileştirilen ilk tür, şiirdir. (…) 

Şiirde de, önce, yeni bir dil ve söyleyiş aranmakla işe girişilir. Bu dil ve söyleyişin 

yöneldiği kaynak ise, nesirde olduğu gibi, konuşma dili ve üslûbudur.” (Akyüz, 

1995: 41)  İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Recai-zâde Ekrem, Abdülhak 

Hâmid Tarhan ve Muallim Naci Tanzimat döneminin şiir alanında öncüleri ve 

yönlendiricileri olarak gösterilmektedir. “Tanzimât Devri’nin hemen her alanda 

görülen ‘yeninin yanında eskinin de devamı’ tutumu şiir türünde de görülür.” (Akyüz 

1995: 42) Tanzimat ile şiir alanına gelen yenilikleri en genel ifadeyle, dil ve 

üsluptaki değişim, şiirin konularındaki sosyal söylemin yaygınlaşması, Batı 

edebiyatını takip ve uygulama çabaları vs. olarak sıralayabiliriz. Tüm bu gelişmeler 

yaşanırken diğer yandan da divan şiiri geleneğinin önemli ölçüde korunduğunu ifade 

etmeliyiz. 1 

 Tanzimat ile başlayan yenileşme adımları Servet-i Fünûn şiiri ile devam 

etmiştir. Servet-i Fünûncular ilk şiirlerinde Divân nazmının şekillerini kullansalar da 

kısa zamanda gelenekten kopuş yaşayarak Fransız şiirinin yoğun tesirinde 

kalacaklardır. Tanzimat şiiri ile başlayan şiirdeki konu değişimi ve genişlemesi 

Servet-i Fünûn’da da devam eder. Servet-i Fünûn şiirinde, “şairin ilgisini çeken her 

şeyin şiire konu olabileceği kabul edilmiş oldu. Bu arada, şairin günlük hayatına ait 

basit olayların da şiire bol bol girdiği görüldü. Bununla beraber, gerek mizaçları ve 

gerekse yaşadıkları devrin ağır ve siyasî ve sosyal şartları yüzünden, çoğunlukla ferdî 

duygulara ve hayallere yer veren Servet-i Fünûn şairlerinde, ‘aşk’, ‘tabiat’ ve ‘aile 

                                                             
1 Tanzimat Edebiyatı hakkında detaylı bilgi için bk. İsmail PARLATIR ve diğerleri, Tanzimat 
Edebiyatı, Ankara, Akçağ Yayınları, 2006. 
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hayatı’ başlıca temaları teşkil ederler.” (Akyüz, 1995: 94) Tevfik Fikret ve Cenâb 

Şehabeddin hareketin en önemli isimleridir. 

Tanzimat’ın doğal ürünü olan siyasi ve sosyal sonucunu en derin şekilde 

İkinci Meşrutiyet’in ilânı ile gösterir. İkinci Meşrutiyet döneminin siyasi ve sosyal 

sonuçları Türk edebiyatı ve şiirine de tesir etmiştir. “İkinci Meşrutiyet döneminde 

Osmanlı toplumunda dört ana siyasal akımın varlığını görmekteyiz: Batıcılık, 

Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük.” (Özdemir,1999: 166) Bu akımların edebiyata 

yansıyan yüzleri de bulunmaktadır.   

Batıcılık hareketinin edebiyata yansıyan yüzü ilk olarak Fecr-i Âtî’de kendini 

gösterir. Servet-i Fünûn şiirinden sonra Batıcılık tesiriyle şekillenen Fecr-i Âtî tema, 

marazîlik gibi konularda Servet-i Fünûn’un şiiriyle ortak noktada birleşirler. Fecr-i 

Âtî’yi, Servet-i Fünûn’dan ayıran en büyük fark: “Servet-i Fünun şairlerinin 

anlamaya çalışmadıkları ve belki de anlayamadıkları Fransız sembolistlerini Fecr-i 

Âtî’nin daha yakından tanımaya çalışması ve bunu kısmen gerçekleştirmesidir.” 

(Akyüz, 1995: 156)  Ferdiyetçi bir sanat anlayışı benimseyen  Fecr-i Âtî’nin en 

önemli temsilcisi Ahmet Hâşim’dir. 

Yine Batıcılık çerçevesinde düşünebileceğimiz bir başka şiir hareketi de 

Nevyunaniliktir. Eski Yunan ve Latin edebiyatına yönelik hayranlığın bir ürünü olan 

bu anlayışın en önemli temsilcisi Yahya Kemal Beyatlı’dır. 

İkinci Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan ve Türkçülük hareketleri 

çerçevesinde değerlendireceğimiz hareket Millî Edebiyat ’tır. 1911 yılında Selânik’te 

çıkan Genç Kalemler dergisi ile edebiyat dünyasına giren bu anlayışın temelinde en 

kaba hatlarıyla halk kaynağına ve ulusal değerlere dönme çabası yatar. “ ‘Halk 

kaynağına ve ulusal değerlere dönme’ düşüncesi, şunları içeriyordu: Halkın 

anlayabileceği sade bir dile gidilecek. (…) Şiirde aruz ölçüsü bırakılıp hece ölçüsü 

benimsenecek, ayrıca Halk Edebiyatı şiir biçimlerinden ve türlerinden yararlanma 

yolu seçilecek.  Bu doğrultularda oluşan edebiyata ‘Ulusal Edebiyat’ (Milli Edebiyat) 

adı verilmiştir.” (Özdemir, 1999: 169)  Yahya Kemal, Enis Behiç, Ali Canip, 
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Mehmet Emin, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Mehmet Akif Millî Edebiyat 

hareketinin önemli isimlerindendir. 2 

Son olarak İkinci Meşrutiyet sonrası şiir sahasında yer bulan anlayış 

İslamcılıktır. Hatta Prof. Dr. Âlim Gür’ün de haklı tespitiyle İslamcılık anlayışı 

kendini en etkili şekilde şiir türünde ifade etmiştir: “Dönemin edebî türlerine 

bakıldığı zaman, dinin en saf şeklinin yaşandığı  ‘Asr-ı Saadet’i örnek olarak alan 

anlayışın 20. yüzyılın başlarında en çok etkilediği tür şiirdir.” (Gür, 2007: 393) 

İslamcılık hareketinin şiire yansıyan en önemli yüzü şüphesiz Mehmet Âkif 

Ersoy’dur. 3 

Cumhuriyet sonrası Türk şiiri Tanzimat ile başlayan değişim hareketlerine 

farklı boyutlar katarak ilerler. İnci Enginün 1923’ten sonraki Türk şiirini farklı 

dönemlere ayırarak değerlendirir. “1923’ten sonra kronolojik olarak 1923-1940, 

1940-1960; 1960 ve sonrası kendi içlerinde de farklılık gösterir” der. (Enginün, 

2004: 25)  

1923-1940 dönemi şiirinin kabul gören topluluklarından biri Beş 

Hececiler’dir. Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Halit 

Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek’ten oluşan hecenin beş şairi, İkinci Meşrutiyet 

ile ortaya çıkan Türkçülük hareketinin cumhuriyet sonrası şiire yansıyan yüzleridir. 

Bu dönem şairleri arasında adı anılması gereken bir diğer topluluk Yedi 

Meşaleciler’dir. Muammer Lütfi, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi 

Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok, ve Ziya Osman Saba’dan oluşan bu grup 

“Artık Ayşe Fatma edebiyatından bıktıklarını ilân ediyor ve ne olduğu pek de açık 

seçik belirtilemeyen, ancak Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî anlayışının devamı 

olduklarını gösteren şiirler yazıyorlardı. (Enginün, 2004: 63) 

                                                             
2 Millî Edebiyat hareketi hakkında detaylı bilgi için bk. İsmail ÇETİŞLİ, “İkinci Meşrutiyet 
Döneminde Ortaya Çıkan Fikrî, Siyasî Hareketler ve Türk Edebiyatına Yansımaları”, II. Meşrutiyet 
Dönemi Türk Edebiyatı, Ankara, Akçağ Yayınları, 2007, s. 125-370. 
 
3 İslamcılık hareketi hakkında detaylı bilgi için bk. Alim GÜR, II. Meşrutiyet Döneminde İslamcılık 
ve Bu Düşüncenin Edebiyata Yansıması”, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ankara, Akçağ 
Yayınları, 2007, s. 371-427. 
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Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas, Fazıl Hüsnü Dağlarca bu 

dönemde Türk şiirine giriş yapmış,  önemli eserlere imza atmış ve özgün şiir yazmış 

şahsiyetlerdir.  

 Yine bu yıllar Türk şiir dünyasına giriş yapmış ve hâlâ günümüzde dahi 

şairlere ilham kaynağı olan iki isim Necip Fazıl Kısakürek ile Nazım Hikmet 

Ran’dır. Mistik ve İslâmi şiirde Necip Fazıl, toplumcu ve sosyalist şiirde Nazım 

Hikmet kitlelere yol göstericilik yapmıştır.  

1940-1960 döneminde Türk şiirinde önemli bir geçit olan grup Garip 

Hareketi’dir. Şiir söylemini, dilini, konusunu, ciddiyetini vb. birçok unsuru farklı bir 

açıdan yorumlayan Garipçiler; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay 

Rıfat Horozcu ’dan oluşmaktaydı.4 

Garip Hareketi’nden sonra bu dönemin bir başka önemli grubu Hisar’dır.  

“Batının taklidiyle yetinilmesine karşı çıkan; sanatın zarurî şartı olan değişmeyi 

reddetmekle birlikte, bu değişmenin geleneklerin reddi anlamında olmasını 

istemeyen, belirli bir siyasî görüş veya ideolojinin aracı, propagandası olan sanatı 

reddeden, dil konusundaki aşırılıklara karşı, günlük dilin kullanılmasını savunan bu 

yazarlar, ortak bir görüş etrafında birleşmişler ve ‘öztürkçe’ akımına karşı 

çıkmışlardır.” (Enginün, 2004: 100) Hisar grubunun en önde gelen isimleri şunlardır:  

Mustafa Necati Karaer, Mehmet Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, Yavuz Bülent 

Bakiler, İlhan Geçer,  Feyzi Halıcı, Bekir Sıtkı Erdoğan, Salâhattin Batu. 

Cahit Külebi, Behçet Necatigil, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Attila İlhan 

gibi isimler bu yıllarda şiirler yayınlamış ve Türk edebiyatına önemli katkılarda 

bulunmuş diğer isimlerdir. 

Attila İlhan bu yıllarda her ne kadar bir topluluğun içinde yer almamış 

gözükse de “Türk edebiyatında, fikir ve sanatın, sosyal bir sınıf veya grubun bayrağı 

yapılmayacağı görüşüyle” ortaya çıkan Maviciler’e yoğun destek vermiştir. 

(Emiroğlu: 2008: 180) 

                                                             
4 Garip Hareketi hakkında detaylı bilgi için bk. Hakan SAZYEK, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde 
Garip Hareketi, Ankara, Akçağ Yayınları, 2006. 
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1950’lerin ortaları ve 1960 sonrası Türk şiirinde İkinci Yeni hareketi önemli 

bir yer kaplar. Şiirin içeriğini, sözcüklerini, imge dünyasını, söylemini önemli ölçüde 

değiştiren bu hareket kendine çok sayıda taraftar da bulmuştur. İlhan Berk, Turgut 

Uyar, Cemal Süreya,  Sezai Karakoç, Edip Cansever harekete öncülük etmiş önemli 

şairlerdir.5 

Yine bu dönemde Türk şiir dünyasında boy gösteren ve şiir adına değerli 

eserlere imza atan isimleri herhangi bir ayrıma gitmeden şöyle sıralayabiliriz. Can 

Yücel, İsmet Özel, Özdemir İnce, Hilmi Yavuz, Hüsrev Hatemi, Ataol Behramoğlu, 

Erdem Bayazıt, Enis Batur, Beşir Ayvazoğlu. 6 

1980 dönemi ise Türk siyasetinin ve sosyal hayatının önemli dönüm 

noktalarındandır. Bu dönemde yaşananlar genelde edebiyat, özelde ise şiir alanında 

etkisini yoğun şekilde göstermiştir.  

“Cinsiyet ayrımı ve alfabetik sıralama yapmaksızın 1980 sonrası 

şiirinin bazı belirgin adları şöyle sıralanabilir: Tuğrul Tanyol, Orhan 

Alkaya, Turgay Fişekçi, V. Bahadır Bayrıl, Haydar Ergülen,  Adnan 

Azar, Veysel Çolak, Seyit Nezir, Ahmet Ada, Turgay Nar, Turgay Nar, 

Turgay Kantürk, Kaan İnce, Nilgün Marmara, Lâle Müldür, Sina Akyol, 

Tarık Günersel, Hüseyin Alemdar, Azer Yaran, Arif Ay, İhsan Deniz, 

Seyhan Erözçelik, Ebubekir Eroğlu, Cevat Çapan, Metin Celal, Şavkar 

Altınel, Roni Margulies, Murathan Mungan, Ahmet Güntan, Mehmet 

Yaşın, Güven Turan, Hulki Aktunç, Osman Hakan A., Ahmet Necdet, 

Sunay Akın, Metin Altıok, Behçet Aysan, Özkan Mert, Salih Bolat, Nevzat 

Çelik, Ahmet Erhan, Gülseli İnal, Sefa Kaplan, küçük İskender, Süha 

Tuğtepe,  Merih Akoğul,  Oğuzhan Akay, Yıldırım Türker, Tuğrul Keskin, 

Necat Çavuş, Seyfetin Ünlü, Ahmet İşler, Hüseyin Atlansoy vb., vb…” 

(Oktay, 2004: 88-89)  

                                                             
5 İkinci Yeni hakkında detaylı bilgi için bk. Alâattin KARACA, İkinci Yeni Poetikası, Ankara, Hece 
Yayınları, 2005. 
 
6 Tanzimat yıllarından 1980 dönemine kadar Türk şiirinin genel hatlarından bahsetmeye çalıştık. 
Burada Türk şiirine ciddi katkılarda bulunmuş ancak ismini anamadığımız çok değerli isimler vardır.  
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Türk şiirinin Tanzimat döneminden günümüze köşe taşlarını kabataslak 

bir biçimde ifade ettiğimiz bu girizgâhın ardından, ismini 1980 sonrası şairleri 

arasında zikrettiğimiz Behçet Aysan’a (1949 – 1993) değineceğiz. 
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I. BÖLÜM 

 

1. HAYATI 

Edebiyat dünyasında Behçet Aysan (1949 – 1993) olarak bilinen ancak tam 

adı Behçet Sefa Aysan olan şairin bir hayli renkli, maceralı, zorluklar ve güzelliklerle 

dolu hayatını; birinci el kaynaklardan, metinlerden hareketle, aşağıdaki başlıklar 

çerçevesinde incelemek uygun olacaktır. 

1.1.AİLESİ, DOĞUMU VE ÇOCUKLUĞU 

Behçet Sefa Aysan 1949 yılında Ankara’nın Çeşme mahallesinde doğmuştur.7 

Babası Fikret Aysan Girit kökenli, annesi Kadriye Hanım ise Saraybosnalıdır.  

                                                             
7 Behçet Aysan, hayat hikâyesini kendi ağzından şu şekilde ifade etmiştir: “1949 yılında 

Ankara’da doğdum. Babam Girit kökenli, babamın babası 1900’lü yılların başlarında Kandiya’dan 
gelmiş. Ailenin geliş nedeni bilinmiyor. Anne tarafım Saraybosna göçmeni. Ankara’ya yerleşmiş 
küçük bir memur ailesiydik. Ekonomik sıkıntılar içinde. Babam teknik ressamdı ve şiir yazardı. 
1960’lı yıllarda bu şiirlerin bazılarını Varlık, Defne, Çaba, Hisar gibi dergilerde yayınladı. Halk 
şiirinden yola çıkmaya çalışan Necip Fazıl, Orhan Seyfi karışımı, kiminde aruz kullanmaya çabalayan 
bir şiir sever. 
 İlkokulu 1960 yılında bitirdim. 1959-1960 yıllarıydı. Demirlibahçe İlkokulu. 27 Mayıs 1960 
yeniydi. Babam, haylaz bir çocuğu okutamayacağı korkusuyla ve güvenli bir öğrenim sağlamak 
amacıyla beni askeri ortaokul sınavlarına soktu. 12 yaşından yeni gün almaya başlayan bir çocuk için 
sadece heyecan verici bir serüven. 
 Ve Selimiye askeri kışlası. 1960-63 Selimiye Askeri Ortaokulu. Ki yıllar sonra 12 Mart 
kapıyı çaldığında, öğrencilik yaptığım bu tarihi kışlada tutuklu olarak kalacaktım. 
 Selimiye kışlası ve ilk edebiyat ilgileri. Arkadaşlar, haki elbiseler içinde şiir, arkadaşlardan 
biri Hulki Aktunç. 
 1963-67 Kuleli Askeri Lisesi. Futbol, şiir, İstanbul. 
 1968, Ankara’da askeri öğrenci olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve öğrenci olayları, 
balıklama girmemek ne mümkün. Hareketli bir dönem. Şiirin benim için daha gerilerde kaldığı. 
 1971.  Gözaltı.  141-142’ye muhalefetten tutuklanma. Harbiye, Selimiye, Kartal-Maltepe, 
Ankara Mamak ve Ankara Merkez Cezaevleri. Bir sivil mahkeme tarafından sıkıyönetimin görevsizlik 
kararı. Ve 1973 seçimleri üzerine beraatla sonuçlanma. 

1974-1979 yılları. İşsizlik, sıkıntılı günler, evlilik. Yankı Dergisi, THA’sında gazetecilik, 
sendika eğitimciliği, yine işsizlik. Ve şiire çok ciddi bir şekilde sarılma. 
 1979, tıp öğrenimine yeniden dönüş. Yayımlanan ilk şiir, 1979 Türk Dili Mart sayısı ve yine 
1979 Yusufçuk Mart sayısında bir şiir. Türk Dili, Yusufçuk, Yarın, Tan, Yazın dergilerinde şiir 
yayınlama. 
 1983. Yaşam İçin Şiir’in çıkışına katılım. Şiir sorunları üzerine kısa yazılar ve Yaşam İçin 
Şiir; Yarın’da şiirler. Tıp eğitiminin bitirilişi. İzmit’e zorunlu sürgün. Sekiz ay sonra Ankara’da 
hekimlik. 
 1986’da Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü ‘Eylül’, Hacan Yayınları, 1988 Ankara Numune 
Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasına başlama. 
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Fikret Bey iyi derecede Osmanlıca bilmesinin yanında iyi de bir hattattır. 

Hattatlık asıl mesleği olmamakla birlikte bu işten de yan gelirler elde ettiği 

bilinmektedir. Asıl mesleği bugünkü harita çizimi olarak niteleyebileceğimiz bir 

memuriyet türüdür. Günümüz harita mühendisleri odası olarak 

değerlendirebileceğimiz kurumlarda harita çizimi yapan Fikret Bey, şiire karşı da 

yoğun ilgi duyan bir şahsiyettir. Aruzla şiirler yazdığı da bilinir. Şiirle amatör olarak 

uğraşmasına rağmen yoğun bir şiir sevdası olan Fikret Bey; Yahya Kemal, Necip 

Fazıl, Arif Nihat Asya, Orhan Seyfi Orhon gibi şairleri dikkat ve hayranlıkla takip 

etmiştir. Çevresi tarafından güçlü arşivci yönüyle dikkat çeken8 Fikret Bey, 

beğendiği hattatların eserlerini koleksiyonunda tutar. Ayrıca Fikret Bey 

edebiyatımızda önemli bir yer edinen Hisar dergisinin de tüm sayılarını arşivinde 

bulundurmuştur. Takip ettiği şairler ve arşivci kişiliğini hesaba katarsak gelenekçi 

yapıya sahip olan Fikret Beyin, yeniyi de yadırgamayan, ancak yeniyi geleneğin 

içinde eritmek arzusunda olan bir insan olduğu öngörülebilir. 

 Behçet Aysan’ın annesi Kadriye Hanım ise Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur 

ve zaman zaman mezun olduğu bölüm ile alakalı kurslarda öğretmenlik yapmıştır. 

Çocukluğu, annesini erken yaşta kaybetmesi sebebiyle sorunlu geçen Kadriye Hanım 

kendi evlatlarının doğumundan sonra, tüm zamanını Behiç ve Behçet Aysan’a 

ayırmış ve iş hayatını bırakmıştır. 

Behçet Aysan’ın anne ve babası olan Kadriye Hanım ile Fikret Bey, Fikret 

Beyin İstanbul’daki memuriyeti sırasında tanışıp, bir aşk evliliği ile hayatlarını 

birleştirmişlerdir. Fikret Beyin memuriyeti sebebiyle aile İstanbul’dan Ankara’ya 

göçmüştür. Behçet Aysan da ailenin Ankara yıllarında 1949’da Çeşme mahallesinde 

dünyaya gelmiştir. 

                                                                                                                                                                             
 1987 Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü. Puhu Yayınları, 1987. Düşün, Broy, Milliyet 
Sanat, Hürriyet Gösteri, Sanat Rehberi, Su dergilerinde yayınlanan şiirler. 
 1991 Uzman doktor olarak SSK  Yenişehir dispanserinde hekimlik. 
 Şiirler, Elyazısı Yayıncılık, 1990.” (Aysan, 2006: 11-12)   
 
8 Fikret Aysan’ın bu yönü, ilerleyen yıllarda oğlunun da iyi bir arşivci olmasına öncülük edecektir. 



9 
 

 

Behçet Aysan’ın çocukluğu9 yoksul işçi mahallesi olan Ankara 

Demirlibahçe’de geçmiştir. Behçet Aysan, İkinci Dünya Savaşı’nın tüm 

olumsuzluklarından etkilenen bir Türkiye’nin, maddi açıdan sıkıntılı bir ailesinin 

çocuğudur. Aysan’ın çocukluk yılları, Türkiye’deki hızlı değişimlerin olduğu, 

demokrasiye geçiş sürecinin ardından Demokrat Parti’nin iktidara geldiği yıllara 

tekabül etmektedir.  

1.2. EĞİTİM HAYATI 

Behçet Aysan, eğitim hayatına Demirlibahçe İlkokulu’nda başlar ve ilkokulu 

1960 yılında burada bitirir. Zeki, çalışkan ama aynı zamanda haylaz bir öğrencidir. O 

yıllarda farkına varılan önemli bir özelliği de lider kişilikli olması ve arkadaşlarını 

kolayca yönlendirebilmesidir. Demirlibahçe ilkokulunu bitirdiği yıl, Türkiye’de 27 

Mayıs askerî darbesi gerçekleşmiştir. Fikret Beyin isteği doğrultusunda askerî okul 

sınavlarına giren Behçet Aysan, Selimiye Askeri Ortaokulu’na kayıt yapma hakkı 

kazanır. Behçet Aysan’ın askerî okulu tercih etmesinin sebepleri arasında, kendi 

deyimiyle de ifade ettiği gibi kendi tercihinden ziyade babasının yönlendirmesi etkili 

olmuştur. Fikret Bey hem 27 Mayıs’ın askerî yönetiminden etkilenmiş hem de 

Behçet Aysan gibi zeki, çalışkan ancak aynı zamanda son derece haylaz olan bir 

çocuğun, askerî okul eğitimi sayesinde daha iyi yerlere gelebileceğini düşünerek 

böyle bir tercihte bulunmuştur. Behçet Aysan o günleri şu şekilde aktarır: “27 Mayıs 

1960 yeniydi. Babam, haylaz bir çocuğu okutamayacağı korkusuyla ve güvenli bir 

öğrenim sağlamak amacıyla beni askerî ortaokul sınavlarına soktu. 12 yaşından yeni 

gün almaya başlayan bir çocuk için sadece heyecan verici bir serüven.” (Aysan, 

2006: 11) 12 yaşından yeni gün almış olan Behçet Aysan, 1960-1963 yılları arasında 

eğitim hayatını Selimiye Askeri Ortaokulu’nda10 geçirir. Bu yıllar şairin hayatında 

olumlu ve olumsuz yönleriyle hayli derin etkiler bırakmıştır. İlerleyen yıllarda 

çevresine ifade ettiğine göre Aysan hafta sonlarını iple çekerek ailesinin yanına 

döner ve askerî okula gitmek istemediğini onlara hissettirirdi. Ancak ailesinin 

                                                             
9 Çocukluğuna ait resim için bk. s. 196. 
 
10 Behçet Aysan’ın Selimiye Askeri Ortaokulu’ndaki resmi için bk. s. 197. 
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yönlendirmesiyle yeniden askerî okula dönerdi. Behçet Aysan’ın, o yıllarda çektiği 

sıkıntıları, özlemleri en iyi şekilde anlatan şüphesiz ki “Selimiye”11 şiiridir.   

“suların yelesini bırak aksın, söz ver 
damlasın çocuk yaralarına koşarkenki şeyler 
(…) 
tam kalbin üstüne belki bir rüzgâr getirmiştir 
o şimdi tankerlerin yanaştığı yıkık iskeleye 
salacak, uzak bir anı olarak orda kalsın 
kadife ceketim, ağız mızıkam ve on üç yaşım 
hepsi orda kalsın çok uzak bir çağ olarak. 
(…) 
bir ranzaya çıkarak kırık camlı pencereden 
mor sarı ışıklarla dolardı trenler koğuşa 
haki battaniyelerdi sarıldığım annemin eli” 
(…) (Aysan, 2004: 239) 

Sadece fikir vermesi açısından bazı bölümlerini burada verebildiğimiz 

“Selimiye” şiirinde, Behçet Aysan’ın o günlere dönmek istemediği ve yaşadığı 

zorluklar, özlemler, çaresizlikler açıkça belirtilmiştir. Behçet Aysan’ın edebiyata 

karşı ilk ilgisi de Selimiye Askeri Ortaokulu yıllarında başlamıştır. “Selimiye kışlası 

ve ilk edebiyat ilgileri. Arkadaşlar, haki elbiseler içinde şiir”  (Aysan, 2006: 11) diye 

özetlediği Selimiye yılları 1963’te biter.  

 Selimiye Askeri Ortaokulu’nda başarılı bir eğitim-öğretim süreci geçiren 

Behçet Aysan için Kuleli Askeri Lisesi12 günleri başlar. Yine aileden uzak, yine sıkı 

disiplin altında geçirdiği bu yılları hayat hikâyesinde şöyle özetler: “1963-67 Kuleli 

Askeri Lisesi. Futbol, şiir, İstanbul.” (Aysan, 2006: 11). Şairin kızı Eren Hanımın 

aktardığına göre Aysan bu yıllarda zaman zaman geceleri okuldan kaçarak 

Beyoğlu’na gidermiş.13 Şairin hayatı boyunca vazgeçemeyeceği akşam sohbetleri ve 

dost meclislerinin temellerinin de bu yıllarda atıldığı kanaatindeyiz. Yakın çevresinin 

                                                             
11 Behçet Aysan’ın “Selimiye” şiiri bk. Behçet AYSAN, Düello, İstanbul, Can Yayınları, 2004, s. 239. 
Çalışmamızda yer vereceğimiz tüm Behçet Aysan şiirlerini künyesini verdiğimiz Can Yayınları’nın 
2004 yılı baskısından alıntıladık. Bu sebeple çalışmamızın ilerleyen aşamalarındaki Behçet Aysan 
şiirlerinde sadece sayfa numarası kullanılacaktır. 
  
12 Behçet Aysan’ın Kuleli Askeri Lisesi’ndeki fotoğrafı için bk. s. 197. 
 
13 Bu bilgi Eren Aysan’la Ankara’da yapılan 01/09/2011 tarihli görüşmeden aktarılmıştır. 
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aktardığına göre Selimiye Askeri Ortaokulu ve Kuleli Askeri Lisesi’nde Behçet 

Aysan’ın bazı uçarı davranışları olmuştur.14 Behçet Aysan’ın Kuleli Askeri 

Lisesi’ndeki insani durumunu Ahmet Say şu sözlerde ortaya koyar. “Selimiye Askeri 

Ortaokulu’ndaki çocukluk yıllarının ve Kuleli Askeri Lisesi’ndeki ilk gençlik 

döneminin kavgacı, serdengeçti halini psikolojik yönden koruyan koca bir çocuktu 

Behçet.” (Say, 2006: 45)  

 Behçet Aysan, Kuleli Askeri Lisesi’nin en başarılı, ifade gücü en yüksek 

öğrencilerinden biridir. Bir ders sırasında yazmış olduğu kompozisyonlardan birinde  

“Az gelişmiş ülkelerde ordu en önemli güç kaynağı, subay ise bu kaynaktan beslenen 

ve çevresini aydınlatan fenerdir.” (İkizoğlu, 2006: 15) demiştir. Bu kompozisyonu 

sayesinde genç Aysan, hocalar ve öğrenciler tarafından kısa zamanda tanınmış, 

aranan bir kişilik haline gelmiştir. Ancak askerî ortamda huzur bulamayan Behçet 

Aysan geleceği ile ilgili farklı çareler aramaya başlar. Aysan’ın kızı Eren Aysan’ın 

aktardığı üzere askerî yaşam tarzına bir türlü alışamayan Behçet Aysan çareyi liseden 

sonra askerî öğrenci olarak tıp fakültesi okumakta bulur. Eren Aysan’a göre bu 

durum, Behçet Aysan’ın askerlikten uzaklaşma çaresidir.  

 Kuleli Askeri Lisesi’ni başarıyla bitiren Behçet Aysan resmi kayıtlara göre 8 

Kasım 1967 tarihinde15 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne asker öğrenci olarak 

kayıt olur. Ancak Eren Aysan’ın aktardığına göre Kuleli Askeri Lisesi’nden hocaları 

Behçet Aysan’ın tıp fakültesine gitmesini ve bu şekilde askerlikten uzaklaşmasını 

istemezler. Bu sebeple Behçet Aysan’ın tıp fakültesine devam etmesine mani olmaya 

çalışırlar. Mağduriyetini askeriyenin üst makamlarına aktaran Behçet Aysan; geç de 

olsa tıp fakültesine başlar.  

 Behçet Aysan tıp fakültesi yıllarını kendi ağzından şu şekilde özetler: “1968, 

Ankara’da askerî öğrenci olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve öğrenci 

olayları, balıklama girmemek ne mümkün. Hareketli bir dönem. Şiirin benim için 

                                                             
14  Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan’ın aktardığına göre; Selimiye’de orta son sınıf öğrencisiyken 
okuldan kaçarak gittiği Edirne’de, Selimiye Camii önünde üniformasıyla gezerken yakalandığı bir 
rütbeli asker tarafından geri İstanbul’a gönderilmiş ve bu yüzden ceza almıştır. Yine Eren Aysan 
tarafından anlatılan Kuleli yıllarına ait bir başka anıda da, soğuk bir kış günü Behçet Aysan ve birkaç 
arkadaşı birleşerek Kuleli Askeri Lisesi önünde denize girerler ve zatürreye yakalanırlar.  
 
15 Behçet Aysan’ın üniversiteye 8 Kasım 1968’de kayıt olduğunu gösteren belge için bk. s. 165. 
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daha gerilerde kaldığı.” (Aysan, 2006: 11) Behçet Aysan’ın da aktardığı gibi o yıllar, 

Türkiye’deki öğrenci olaylarının başladığı, öğrenciler arası siyasi örgütlenmenin 

arttığı, farklı cephelerin ve kutuplaşmaların oluştuğu dönemlerdir. 1971 yılında 

patlak veren ordu içerisindeki hareketlenmeler, 9 Martçı ve 12 Martçılar… 1971 

sonrası başlayan süreç sol görüşlülüğü ile tanınan Behçet Aysan’a da sıçrar. 

 Behçet Aysan, 16 Ağustos 1973 gecesi, evinde tutuklanarak gözaltına alınır. 

O yıllarda Türkiye Cumhuriyeti anayasasında bulunan ve sonradan fikir özgürlüğüne 

aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılan 141. ve 142. maddelerden dolayı 01/09/1973 

tarihinde tutuklanır. Behçet Aysan bu süreci şöyle özetler:  “Gözaltı.  141-142’ye 

muhalefetten tutuklanma. Harbiye, Selimiye, Kartal-Maltepe, Ankara Mamak ve 

Ankara Merkez Cezaevleri. Bir sivil mahkeme tarafından sıkıyönetimin görevsizlik 

kararı. Ve 1973 seçimleri üzerine beraatla sonuçlanma.” (Aysan, 2006: 11) 

 Behçet Aysan, 18/12/1973 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve 2. Ağır 

Ceza Mahkemesince serbest bırakılmıştır. Behçet Aysan, tutuklu kaldığı dönem 

sebebiyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eylül sınavlarına giremedi. Tutukluluk 

dönemlerini ve serbest bırakıldığı kararnameyi belgeleyerek Ankara Üniversitesi’ne 

başvuran ve sınavlara mazereti sebebiyle giremediğini belirterek hak arayan Behçet 

Aysan; üniversite yönetimince olumsuz yanıt almış ve üniversiteyle ilişiği 

kesilmiştir. Tıp fakültesi ile ilişiği kesilen Behçet Aysan bu süre zarfında silahlı 

kuvvetlerden de atılmıştır. Uzun uğraşlar ve resmi yazışmalar sonucunda,16 çıkan bir 

afla Ankara Üniversitesi’ndeki eğitimine geri dönebilen Behçet Aysan; 01/09/1984 

tarihinde tıp fakültesinden mezun olmuştur.17 

1.3. CEZAEVİ DÖNEMİ 

 Sol görüşlü bir çerçeveden hayata bakan Behçet Aysan’ın üniversite yılları 

Türkiye’de 1960 darbesinden sonra sol faaliyetlerin hızlandığı ve tarihe “68 Kuşağı” 

olarak geçecek bir döneme tekabül eder. Bu yıllarda Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi öğrencisi olan Aysan, siyasi sohbetlerden geri duramaz. Ancak eylem ve 

                                                             
16 İlgili belgeler için bk. s. 160-162. 
 
17 Behçet Aysan’ın 01/09/1984 tarihli mezuniyetini gösteren belge için bk. s. 168. 
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gösterilere katılmadığını yakınlarının ifadelerine dayanarak öngörebiliriz. Ankara 

Üniversitesi’nde askerî öğrenci olarak bulunmuş olması ve kurallar gereği askerî 

öğrencilerin siyasi faaliyetlerin uzağında kalması gerekliliği bu öngörümüzün 

temelini oluşturmaktadır. Ancak, düşünce yapısı ve dönemin aktif siyasi gelişmeleri 

göz önüne alındığında Behçet Aysan’ın, o günlerdeki sıcak gündemden uzak kaldığı 

düşünülemez.  

 Nihayetinde 1971 askerî müdahalesinden sonra gelişen siyasi konjonktür 

çerçevesinde, 16 Ağustos 1973 gecesi gözaltına alınan Aysan, anayasanın 141. ve 

142. maddelerine aykırı davranıştan dolayı 01/09/1973 tarihinde tutuklanır. Sırasıyla, 

Harbiye, Selimiye, Kartal-Maltepe, Ankara Mamak ve Ankara Merkez 

Cezaevleri’nde tutukluluk günlerini geçirir. Behçet Aysan tutuklanma sürecini 

“Beyaz Başörtülü Kadınlar” şiirinde ayrıntılı bir şekilde dile getirmiştir. Eren 

Aysan’ın aktardığı üzere ve Behçet Aysan’ın da kendi şiirinde söylediği gibi “Beyaz 

Başörtülü Kadınlar” şiirindeki karakter Jose Antonio, Behçet Aysan’ın kendisidir. 

Aysan şiirinde tutuklanma sürecini ve neler yaşadığını imgeler ve başka yaşamlar ile 

ilişki kurarak özetler.18 Tutukluluk sürecinde muhakkak ki dönemin koşulları 

itibarıyla birçok olumsuzluk yaşanmıştır. Behçet Aysan’ın o günlerde yaşadığı 

zorlukları bize ileten en önemli kaynak, şairin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 

yazmış olduğu savunma yazısıdır. 19  

 Behçet Aysan, 18/12/1973 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve 2. Ağır 

Ceza Mahkemesi’nce serbest bırakılmıştır.20 Cezaevi süreci zaman dilimi olarak kısa 

gözükse de Aysan’ın hayat akışını önemli ölçüde sekteye uğratmıştır. Aysan, eğitim 

sürecinin son deminde cezaevine girmiş, eğitimini tamamlayamamış, meslek 

hayatına bu sebeple atılamamış, maddi ve manevi açıdan zor günler yaşamış, ailesi 

                                                             
18 Behçet Aysan’ın “Beyaz Başörtülü Kadınlar” şiiri için bk. Aysan, 2004:  172-177. 
 
19 Savunma yazısında Aysan, siyasi bir eylem ya da gösteriye katılmadığını, kendine yöneltilen 
suçlamaların asılsız olduğunu söylemiştir. Ardından, sadece şiir yazdığı, siyasi sohbetlere katıldığı,  
sol görüşlü olduğu ve çok kitap okuduğu için tutuklandığını belirtir. Aleyhinde tanıklık edenlerin ise 
baskı ve işkence altında ifade vermiş olduğunu; kendisinin de aynı koşullar çerçevesinde ifade 
verdiğini dört sayfalık bir savunma yazısıyla belirtmiştir. Savunma yazısı için bk. “Ekler” bölümü, s. 
154-157. 
 
20 Behçet Aysan’ın beraatına ilişkin kararı gösterir belge için bk. s. 159. 
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tarafından tepki almış, askerî öğrenciliği son bulmuş ve ordudan atılmıştır. Bunun 

yanı sıra siyasi görüşü itibarıyla da argo tabiriyle fişlenmiş bir isim haline gelmiştir. 

Tüm bu gelişmeler ilerleyen yıllarda Aysan’ın şiirine de yansıyacaktır. 

1.4. EVLİLİĞİ 

 Behçet Aysan, tıp fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda yirmi bir yaşında iken, 

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenci olan 

Adviye Gülel21 ile tanışır.22 Bu tanışma 9 Aralık 1970 tarihine tekabül eder. Adviye 

Hanım’a ilk görüşte âşık olan Behçet Aysan,  Adviye Hanım ile arkadaşlıkları 

konusunda ısrarcı davranır. İlk zamanlar Behçet Aysan’dan uzak durmaya çalışan 

Adviye Hanım zamanla Aysan’ın güven verici tavır ve davranışlarından etkilenir ve 

ikilinin birliktelikleri başlar. 

Behçet Aysan ile Adviye Gülel’in tanışmasını, kızları Eren Aysan şöyle 

aktarır. “Babam Behçet Aysan’ın tıp fakültesinden sınıf arkadaşı olan Hülya Hanım 

ile Annem Adviye Gülel aynı yurttan arkadaştırlar (Yardımseverler Yurdu). 9 Aralık 

1970 akşamı bugün Türk Ocağı Salonu olarak bilinen ve Ankara Resim- Heykel 

Müzesi’nin içinde olan 3. Tiyatro’da temsil sahnelenmektedir. Annem ile arkadaşı 

Hülya Hanım oyuna gittiklerinde babamla karşılaşırlar. O da tesadüfen oradadır. 

Ortak arkadaşları olan Hülya Hanım aracılığıyla tanışırlar. İlk tanışmada babam, 

annemden çok etkilenmesine rağmen, annemin babamdan pek de hoşlanmadığını 

biliyorum. Zamanla babamın ısrarcı tutumu ve güven verici tavrı sayesinde onların 

birlikteliği başlamıştır.”23  

  Üniversite yılları, Behçet Aysan’ın cezaevi günleri ve ardından işsizlik 

sürecinde Adviye Hanım, Behçet Aysan’ın en büyük destekçisi olmuştur. İkili, 

sonunda 27 Aralık 1975 tarihinde evlenir.24 Ancak evlilik yıldönümlerini kutlama 

zamanını, tanıştıkları tarih olan 9 Aralık olarak belirlemişlerdir. Adviye Hanım 

üniversiteyi bitirdikten sonra bir bankada çalışmış, geçici olarak özel bir kolejde 

                                                             
21 Adviye Gülel’in babası Salih Bey, öğretmendir. Annesi Nebahat Hanım ise ortaokuldan terk bir ev 
hanımıdır. 
 
23Bu bilgi Eren Aysan’la Ankara’da yapılan 01/09/2011 tarihli görüşmeden aktarılmıştır. 
 
24 Behçet Aysan ve Adviye Aysan’ın aile fotoğrafları için bk. s. 198 – 200. 
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öğretmenlik yapmış ve son olarak da 1976 yılında Türk Dil Kurumu’na sözlük 

uzmanı olarak girmiştir. İkilinin evliliklerinin tek meyvesi, Eren Aysan’dır. Aysan 

çiftinin beraberlikleri boyunca huzurlu bir aile tablosu çizdiği ve karşılıklı anlayışla 

birlikteliklerini, aşklarını taze tuttuğu bilinmektedir. 

 Behçet Aysan’ın 1993 yılında hazin ölümünden sonra Adviye Hanım bir türlü 

toparlanamaz ve ciddi sağlık sorunları yaşar. Adviye Hanım eşi Behçet Aysan’ın 

ölümünden sonra onu çok özlemektedir. Bu durumla alakalı anne-kız arasında geçen 

anıyı kızları Eren Aysan yazısında şöyle aktarmıştır: 

 “-Babamı çok mu sevdin, anne? 

-Sen olsaydın, sen de severdin.” (Aysan, 2006: 119) 

 

1.5. ÇALIŞMA HAYATI  

Behçet Aysan’ın cezaevine girmiş olması, askerî öğrencilikten çıkarılması ve 

tıp eğitimini tamamlayamaması; onu farklı çalışma alanlarına sürüklemiştir.  

 Tam tarih bilinmese de bu yıllarda çocuklar için radyo oyunları yazdığı ifade 

edilmektedir. Bu oyunları yazmasındaki amaç edebî ürün ortaya koymaktan ziyade 

maddi açıdan geçici de olsa rahatlama arzusudur. Bu oyunlar ölümünden sonra Üç 

Kardeştiler adıyla, Prospero Yayınları tarafından kitaplaştırılmıştır. 

 Yasadışı siyasi faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla daha önce bir tutukluluk 

süreci geçirmiş olan Aysan, 1976 yılında Dev-genç örgütlenmesinin içinde 

bulunmuştur. Çok kısa bir süre bu örgüt teşkilatı içinde sekreterlik ve eğitmenlik 

işlerini sürdürmüştür.  

 Bir dönem Türk Haberler Ajansı’nda gece sekreteri olarak görev yapmıştır. 

Yine bu dönemlerde Ankara Garı’nda bulunan büfelerin denetimini illegal yollardan 

yapan bir yapılanmanın içinde de yer almıştır. 25 

 2 Kasım 1977 tarihli bir belgede ise Behçet Aysan’ın Ziya Gökalp Caddesi, 

Milli Eğitim Bakanlığı Koleji önünde simit satmasına izin verildiğini gösteren bir 

kayıt bulunmaktadır. Aysan’ın kızı Eren Hanım, babasının kısa süren simitçilik 

                                                             
25 Bu bilgi Eren Aysan’la Ankara’da yapılan  01/09/2011 tarihli görüşmeden aktarılmıştır. 
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macerasını tebessümle şöyle aktarır: “Babamın bir gün gibi çok kısa süren, simitçilik 

macerası da vardır. Takımları giymiş ve kolej önünde simit satmaya çalışan 

babamdan kimse simit almamış. Sonradan anlaşılmış ki, öğrenciler ve çevredekiler 

babamı sivil polis sanmışlar.”26 

 Muhtelif işlerde çalışan Behçet Aysan daha önce de aktardığımız üzere afla 

geri döndüğü tıp fakültesinden 01/09/1984 tarihinde mezun olmuştur. Mezuniyetinin 

ardından 27/11/1984 tarihinde İzmit Verem Savaş Dispanseri’nde göreve başlamıştır. 

Burada sekiz ay görev yapan Aysan, ardından Ankara’ya tayin olmuştur. Aysan, 

1988 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasına başlamıştır. 

Psikiyatri ihtisasını 1991 yılında tamamlayan Aysan, aynı yıl SSK Yenişehir 

Dispanseri’ne psikiyatri hekimi olarak tayin olmuştur. Ölümünden çok kısa bir süre 

önce 1993 yılında Ankara Kızılay’da bir muayenehane açan Behçet Aysan, Yenişehir 

Dispanseri’ndeki mesaisinin ardından ve diğer zamanlarında bu muayenehanede 

zaman geçirmiştir.27 

 

1.6. FİZİKÎ ÖZELLİKLERİ, KİŞİLİĞİ ve MİZACI 

“Ceyhun Atuf ’un oğlu Işık Kansu, Behçet Aysan’ı şöyle anlatıyor: ‘Yorgun 

akşamüstlerinden tanırım. Kalın sesiyle merhabasından. Başını öne doğru uzatıp 

gülümsemesinden. Sigara dumanının arkasındaki dost yüzünden. 68 kuşağından 

tanırım. ‘Elveda’ deyip ilkeye, bugüne düşmemesinden. Hekimliğinden tanırım. 

Meslek, insan sıcağıdır. İnsan çözümlenmesi gereken çok denklemli soru. Şiirinden 

tanırım. Yumuşak ama baş kaldıran. Dingin ama gerçeğe geleceğe koşan…’”  

(Onaran, 2006: 50) 

 Yukarıdaki satırlar Behçet Aysan’ın kişiliğini, mizacını hayata bakışını 

anlatmak için elbette yetersizdir. Ancak Aysan hakkında söyleyeceğimiz sözler için 

bir ön bilgi ve özet niteliğinde olması açısından bu düşünceleri değerli bulmaktayız.  

                                                             
26Bu bilgi Eren Aysan’la Ankara’da yapılan 01/09/2011 tarihli görüşmeden aktarılmıştır. Ayrıca 
Behçet Aysan’ın “simit” satmak için aldığı resmî izin için bk. s. 163. 
 
27 Behçet Aysan’ın açtığı muayenehanenin adresi: İnkılâp Sokak, Arı Apt., 15/13, Kızılay/Ankara. 
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Şair hakkında yapacağımız genel tespitlere geçersek, Behçet Aysan’ın 

çocukluğundan beri değişmeyen özelliklerinin başında güleç yüzü ve sıcak bakışları 

gelir. Aysan bu yüz ifadesini çocukluğundan alarak her yaş düzeyinde korumuş ve bu 

sebeple etrafındaki insanlarla arasında yakın bir bağ kurabilmiştir. Arkadaşlarının da 

aktardığına göre şair insanlara “Güven aşılayan güleç yüzüyle, insanı saran-ısıtan-

kucaklayan sevgi yumağı bakışlarıyla” (Nefes, 2006: 31) dostlarına yaklaşmıştır. 

Hayatı boyunca zorluk çekmiş bir insan için şefkat dolu tavır ve tutum 

beklemeyenler için Haydar Ergülen şöyle der: “Gözlerindeki ağustos sıcağını 

görmeyen, o bakışlarla ısınmayan ve sesindeki koyu şefkati duymayan biri bunları 

anlayamaz.” (Ergülen, 2006: 43) 

 Aysan şairliğini de bir anlamda kişiliğinin üstüne bina etmiştir. İnsani 

duyuşu, duruşu ve düşüncesi şair kişiliğinden önce gelmiştir. Bu düşüncemizi 

Aysan’ın yakın çevresinin de ifadelerinden anlayabiliriz:  

“Behçet çok iyi bir şairdi. ‘Çok iyi şair’ olmayı önemsiyorsanız, bu 

iyidir. Fakat Behçet çok iyi şair olmayı da, çok iyi doktor, çok iyi aşık, 

çok iyi… her neyse olmayı da önemsiz kılan çok iyi bir erdemin 

sahibiydi:” (Ergülen, 2006:42) 

“Behçet çok iyi bir şairdi. Ve ne tuhaf, şair olmayacak kadar da 

çok iyi bir insandı: Ermiş, yalvaç, abdal, derviş. Bence şiiri de bu 

kimliklerin biriyle yazıyordu. Üstüne sıfat olarak hiçbir şeyi almayan, 

ama dünyanın, Türkiye’nin, insanların, yoksulların, mazlumların, 

emekçilerin, ezilmişlerin, yitiklerin, derdiyle yüklü bir adamın, şairlik 

diye bir derdi olabilir mi?” (Ergülen, 2006: 42) 

 Bu noktada yakın çevresinin şair hakkında belirttiği ortak görüş Aysan’ın 

içinde insana ve insani olan her şeye karşı beslediği sevgidir.  

“Hayatta en büyük değeri hep dostluklara biçmişti. 

Dostluklarınınsa ‘yaş sınırı’ yoktu. Kuşağından çok farklı, ‘eski tip 

komünistlerin’ geleneğinden bir ‘değer’di. Gürültüyle yaşamıştı, evet 

ama, yaşadığı acıları sessizlikle sadece kendisine saklıyordu. 

Sorduğunuzda itici, saldırgan, ortadoks ve küstah bir heykel olmuyordu. 
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Aksine, gözbebeklerinden doğan bir kahkaha ile yanıtını ‘tarihe 

bırakıyordu’.” (Ay, 2006: 71)  

Bu ifadeler ışığında, çağımızda sıklıkla görülen aydın tipine nazaran Aysan; 

yaşadığı acıyı içinde saklayarak dışarıya sadece merhametini ve sevecenliğini 

gösteren bir yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma verilebilecek örneklerden biri 

de hiç şüphesiz yakın dostlarından Ahmet Say’ın aktardıklarıdır: “Öyle sevgi dolu bir 

insandı ki sesini yükselttiği için beni kırdığını sanıp, ‘canım ağabeycim’ diye hemen 

boynuma sarılarak gönlümü almak isterdi.” (Say, 2006: 46) yine Ahmet Say 

arkadaşının yapısını özetlerken şu cümleleri kullanır: “Kesir-ül-ahbab bir adamdın.” 

(Say, 2006: 46) 

 Yaşamı boyunca belli bir mücadelenin içinde bulanan Behçet Aysan, yaşadığı 

sıkıntıları ve uğradığı haksızlıkları içinde saklamış ve bunu dışarıya karşı saldırgan 

bir tutum olarak geliştirmemiştir. Bu durum şiirlerine de yansımıştır. Ancak 

çevresinde bir mağdur insan ya da haksızlığa uğramış bir fert gördüğünde de her 

türlü mücadeleyi göze almış bir bireydir. Kendi acılarını içinde yaşamayı tercih eden 

şair, etrafta yaşanan acı ve arayışları da kendi mücadelesiymiş gibi benimsemiştir. 

Bu durum aynı zamanda siyasi görüşüyle de uyumlu bir davranış tarzıdır. Türkçe için 

yaptığı çalışmalarla tanınan Sevgi Özel, Aysan’ın bu özelliğini söyle anlatır: “Behçet 

kendisi için de, arkadaşım dostum dediği insanlar için de haksız söz duydu mu, 

yanlış bir davranış gördü mü yanardağ gibi patlardı.” (Özel, 2006: 88) Hatta bu 

tavrına örnek olması açısından Eren Hanımın aktardıklarına göre Behçet Aysan, 

doktorluğa başladığı dönemlerde hastaneye gelen bir mahkûmun haksız yere dayak 

yediğini düşünerek, mahkûmun hakkını savunmak adına kolluk kuvvetleriyle 

kavgaya tutuşmuş olması da onun haksızlık karşısındaki tavrını ortaya    

koymaktadır. 28  Behçet ve Adviye Aysan çiftini değerlendiren Sevgi Özel şu 

ifadeleri kullanmıştır: “Heyecanını gemleyemeyen bir insandı Behçet. Kimi kez son 

söyleyeceği sözü önden söyleyince tartışmaların odağı oluyordu. Adviyeyse sakin 

sakin konuşan, yeri gelince sözünü esirgemeyen bir kadındı. Karı koca ikisi de doğru 

                                                             
28 Bu bilgi Eren Aysan’la Ankara’da yapılan  01/09/2011 tarihli görüşmeden aktarılmıştır. 
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bildiğinden ödün vermeyen kimlikleriyle tanış, dost, arkadaş oldukları herkesin 

gönlüne yerleşmişti. (Özel, 2006: 88)  

Arkadaşları ve yakın çevresinin aktardığı düşünceleri sıralayarak Aysan’daki 

insani yönleri örneklendirebiliriz: 

 “ Masaüstlerine fırlayıp birilerine posta koyuşunu, elinde süt şişeleri bebe Eren’e 

koşuşturuşunu anımsıyorum.” (Nefes, 2006: 31)  Zeynep Ankara’ya göre Aysan, “en 

zorlu durumlarda sakin kalabilen nadir insanlardandı.”  (Ankara, 2006: 68) Bu durum 

ile alakalı Ahmet Telli’nin aktardığı anı dikkat çekicidir: İkili İzmir-Ankara yolu 

arasında otobüs ile seyahat ederken yoğun kar yağışı sebebiyle yolculuk sıkıntılı 

geçmektedir: 

“Lastiklere zincir takılıyor, yolcular huzursuz. Karayolları ilerlemeye 

izin vermiyor. Nasıl olduysa otobüsümüzün kaloriferi de arızalanıyor. 

Otobüsün arka koltuklarındayız, ayaz parmak uçlarımdan dizlerime 

keskin bir bıçak gibi yürüyor, titriyorum. Behçet bu havada aşağı inip 

sigarasını içiyor ve elinde bir avuç kar, ellerini ovuşturuyor. “Kar ısıtır” 

diyor. Yüzündeki gülümseme hiç eksilmiyor. ‘Bir şey olmaz’ diyor,  

‘herkes korktuğu için üşüyor aslında.’ Sonra kaşkolunu çıkarıp dizlerimi 

sarıyor, “biraz korur” diyor; paltosuna sarılırken, yolcuların 

paniklemesine gülüyor kıkır kıkır.” (Telli, 2006: 78) 

“Üreten, okuyan, alçak gönüllü ve ilkeli, üstüne üstlük, dostumdur. Behçet, bunlara 

ilaveten yalaka değildi, yüreği ağzındaydı, çıkar bilmez, dur sus dinlemez; inatçı mı 

inatçı, artistlik yaptığına tek kez olsun tanık olmamışım, dahası yaratıcı; böylesi 

tadından yenir mi?” (Uysal, 2006: 99) 

“Behçet Aysan, evrensel ‘insan dayanışması’ na derinden bağlılık duyan, yürekli, 

sağlam, coşkulu örneklerden biriydi.” (Say, 2006: 48) 

 Behçet Aysan’ın yaşadığı dönem Türkiye ve dünyadaki siyasal faaliyetlerin 

halk arasında doruk noktasında yaşandığı yıllardı. Türkiye’nin çok partili hayata 

geçiş süreci, Demokrat Parti yılları, 1960 darbesi ve sonrasında gelen anayasa, 

1971’de yaşanan müdahale, 1980 darbesi ve 1981 anayasası vs. baktığımızda bu 
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süreçler ülkemizde yaşanan keskin virajların işaretidir. Aysan da tüm bu siyasal 

faaliyetlerin içinde kendince duruşu olan bir vatandaştır. Bu sebeple sendikal 

faaliyetlerde bulunmuş, toplumsal duyarlılığını korumaya ve büyütmeye uğraşmıştır. 

Bu davranışlarına verilecek örneklerden biri de Aysan’ın NÜSHED üyesi olmasıdır. 

“Dr. Behçet Aysan NÜSHED üyesiydi: ‘Nükleer Savaşa Karşı Barış ve Çevre İçin 

Hekimler Derneği’ üyesi.” (Onaran, 2006: 52) Şairin nükleer silahlanma ve savaşı 

konu alan bir de şiiri vardır. 29 

Behçet Aysan çok uzun ve meşakkatli yollar sonucunda başladığı doktorluk 

mesleğindeki uzmanlık alanını psikiyatri olarak belirlemişti. O, ruh hekimliğini 

tercih etmiştir. Şairliği, hekimliği ve yaşadıkları arasındaki ilişki ne iç içedir ne de 

birbirinden tamamen kopuktur. Hepsinde de birbirinden izler bulmak mümkündür. 

“‘Ben şairim, insanın ruhsal derinliğiyle tanımak istiyordum, bireyin dramını 

öğrenmeliydim’ demiyor, şiirler okuyordu. Kendisini can kulağıyla dinlediğimi 

gördükçe ‘şiir-insan-hekim’lik üçgeni içindeki kutsal yeri inançla savunmayı 

sürdürmüştü.” (Say, 2006: 47) 

“Uzun yolculuklarda kullanılacak yastık!” (Kurtuluş, 2006: 61) diye 

nitelendirilen Aysan için yakınları, içindeki çocuğu canlı tutabilmiş demiştir. 

“Sanatçıların çocuksu yanları vardır; belki yaratıcı olan da o parçalarıdır. Behçet de 

öyleydi.” (Atasü, 2006: 63) “Selimiye Askeri Ortaokulu’ndaki çocukluk yıllarının ve 

Kuleli Askeri Lisesi’ndeki ilk gençlik döneminin kavgacı, serdengeçti halini 

psikolojik yönden koruyan koca bir çocuktu Behçet.” (Say, 2006: 45) 

 Behçet Aysan’ın güzel olan her şeyden kolayca etkilenen bir yapısı vardır. 

Kadınlara yönelik zaafı konusunda da bu durum geçerlidir. Bu konu onun insani 

yönünün zayıflıklarından biridir. Ancak onun bu hoşlantısı sırasında bile içindeki 

çocuğun ortaya çıktığı aktarılır. Ayten Mutlu, Behçet Aysan’la anılarını aktarırken 

bu durumu şöyle anlatır: “Bazen son aşık olduğun kadını tanıştırırdın bana telefonda. 

Ben de aman be Behçet,  derdim, biraz büyü artık.”  (Mutlu, 2006: 97) “Çapkındı, 

hovardaydı, ama çapkınlığının izini hiç belli etmez, hovardalığı ne zaman nerede 

yaptığını kimse bilmezdi.” (Say, 2006: 46) 

                                                             
29  Behçet Aysan’ın nükleer savaşı konu alan “Bir Şiir” adlı şiiri için bk. Aysan, 2004: 149. 
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Behçet Aysan için, “İçtikçe keyiflenen, keyiflendikçe aşık olan bir adam 

işte;” (Uysal, 2006: 99) diyen Hasan Uysal; Aysan’ın güzel kadınlardan kolay 

etkilenmesi ile ilgili anısını şöyle aktarır: 

“‘Hasan sana bir şey söyleyeyim?’  

‘Yine mi aşık oldun lan?’ 

Her seferinde şaşırır: 

‘Nereden bildin?’ 

Sanki bilinmeyecek bir şey gibi sorardı bıkmadan. ‘Manyak manyak 

bakışından’  der keserdim bu ardı bitmez muhabbeti. En geniş organı 

yüreği olan adamda sevgi biter miydi oysa…”  (Uysal, 2006: 102) 

 “Behçet Aysan’ın İstanbul Levantenlerine, Makedon mültecilerine has bir 

duruşu vardı;” (Hüseyin Ferhad, 2006: 40) Aktarılanlara göre Aysan ne inanılmaz 

özgüven sahibi bir insan gibi dururdu ne de korkulu gözlerle etrafı süzerdi. İçinde bir 

şeyler saklayan ama o gizemi bir türlü açığa çıkaramayacağınız bir mizacı vardı. 

Behçet Aysan’ın askerî okul yıllarındaki dış görünüşü şöyle anlatılır:  “Boynu sağa 

hafif eğik vaziyette duruyordu. Ne bir söz, ne bir hareket ne de bir şımarma belirtisi. 

Kısa kesilmiş siyah saçları, ortaya yakın boyu ve esmere çalan teniyle ufak 

esintilerde sallanmadan durabilen dolgun, ağır bir buğday başağı.”                

(İkizoğlu, 2006: 15) O yaşlarından beri taşıdığı ağır başlı tavrı hayatı boyunca 

Aysan’la beraber olacaktır.   

 Behçet Aysan 20’li yaşlarının sonundan itibaren pos solcu bıyığı olarak 

nitelendirilen bıyık bırakmış, saçları dökülmeye başlamış, orta boylu, esmer bir fizikî 

görünüme sahip olmuştur. Şair, yaşamının sonuna kadar da, zaman zaman kestiği ya 

da kısalttığı bıyıklarındaki değişikliği saymazsak, bu görüntüsünü korumuştur. 

  Behçet Aysan’ın dikkat çekici yönlerinden biri de titizliğidir. Bu durum onun 

karakterinin şifrelerini bize sunması açısından da önem arz etmektedir. Zengin 

kitaplığını kendisi düzenler, kendisi temizlerdi. Kitaplarının yerindeki en ufak 

değişikliği hemen fark eder bundan rahatsızlık duyardı. Aysan’ın kızı Eren Hanımın 

anlattıkları ve şairin hayat hikâyesi dikkate alındığında bu “titizlik ve ayrıntıcı” 

tavrın kökenini Behçet Aysan’ın askerî okul yıllarında aramak gerekir. Ortaokul ve 
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liseyi askerî okulda geçirmiş bir insanın disiplinli olması kaçınılmaz bir durumdur. 

Askeriyede almış olduğu bu davranış tarzı onun hayatına yoğun derecede sirayet 

etmiştir. Sadece günlük yaşamında değil, Türkçeyi kullanma şeklinde ve sanatçı 

kişiliğinde de bu “titiz ve ayrıntıcı” tavrından işaretler bulmak mümkündür. Türkçeyi 

titiz ve güzel kullanma çabasında hiç şüphesiz Türk Dil Kurumu’nda çalışan eşinin 

de katkısı yadsınamaz. Şair kişiliğinde de bu ince disiplinin izleri yoğun şekilde 

hissedilir. Başkasına göre bitti denilebilecek bir şiir için o günlerce uğraşmış, 

kendince mükemmeli aramıştır. Sanatçı Tolga Çandar, Aysan’daki bu titizliği 

“Ayrılık Saati” şarkısındaki ortak çalışmalarında şu ifadelerle anlatır:   

“Türkçesine duyduğum hayranlıktan ötürü, konuyu kaçırdığım olurdu. 

En önemlisi de titizliği idi; bir tek sözcük için iki gece bekledik. Bana 

kalsa çoktan bitmişti şarkının sözleri ama Behçet abi ‘hayır’ diyordu. 

Dördüncü günün sonunda, sabaha karşı koltukta uyuyakalmıştım. 

Uyandığımda evde kimse kalmamıştı. Ben uyuduktan sonra sözleri 

bitirmiş ve masanın üzerine bırakıp, hiç uyumadan işine gitmişti. Çağdaş 

Türkü’nün ikinci çalışmasında kullanmıştık ‘Ayrılık Saati’ni.” (Çandar, 

2006: 93) 

 Her insan gibi Aysan’ın da olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Samimiyeti, 

sıcaklığı, lider kişiliği, cesareti, birleştiriciliği, haksızlık karşısındaki dik duruşu, saf 

yüreğinin yanında; tez canlılığı, zaman zaman gösterdiği fevri davranışları, 

hovardalıkları da vardı. Bu hovarda tavrının en net ortaya çıktığı anlar, gençlik 

yıllarından itibaren gelen gece eğlenceleri ve meyhane kültürüdür. Aysan, arkadaş 

kavramına çok değer verirdi. Onun dostlarıyla toplandığı, sohbet ettiği yerler 

genellikle alkollü mekânlardı.30 Bu meclislerde şiir sohbetleri, edebî sorunlar, sosyal 

ve siyasi meseleler, gönül işleri, günlük olaylar vs. konuşulurdu. Çoğunlukla gittiği 

mekânlar o zamanın Ankara’sında bulunan  “Kardelen, Marjinal, Nostalji Bar”dır. 

(Uysal, 2006: 100) Gençlik yıllarında ise Ankara Kalesi tepesine elinde içki 

şişeleriyle sıklıkla çıktığı ve oradan fakir mahalleleri seyrederek hüzünlendiği 

aktarılır. 

                                                             
30 Behçet Aysan’ın dost meclislerindeki fotoğrafları için bk. s. 204. 
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 Aysan’ın herhangi bir şeyi sevmediği ya da beğenmediğini söylediği nadir 

anlar vardır. Bunlardan bir kaçına şahit olan Ahmet Say, Behçet Aysan’ın yanmış 

yağ kokusundan tiksindiğini ve o kokuyu aldığı ortamda çok kalamadığını bildirir. 

(Say, 46: 2006) 

 Behçet Aysan çok kitap okuyan bir kişilikti. Türk edebiyatını, özellikle Türk 

şiir geleneğini çok iyi bilen Aysan’ın oldukça iyi aruz bilgisi olduğu ve gençlik 

yıllarında aruz vezniyle kaleme alınmış ancak yayımlanmamış şiirleri bulunduğu 

yakın çevresi tarafından ifade edilmektedir. Yahya Kemal’e büyük hayranlık duyan 

Aysan’ın Nâzım Hikmet’i de çok okuduğu ve şiir dünyasını ondan etkilenerek 

kurduğu bilinir. Aysan’ın kızı Eren Hanımın anlattığı ilginç bir anekdot vardır: 

“Babamı devamlı kitaplarla haşır neşir gördükçe ben de heveslenirdim. Onun çok 

zengin bir kütüphanesi vardı. Nereden başlayacağımı bilemediğim için, bir gün 

ondan bana da kitap tavsiye etmesini istedim. Neruda, Lorca, Rafael Albute, 

Aragorn, Mevlana, Yunanlı Ritsos ve İranlı kadın şair Füruğ’un eserlerini okumamı 

tavsiye etti.”31 

Edebiyat ve şiirle içli dışlı olan Aysan’ın müziğe karşı da yoğun ilgisi vardır. 

Şairin müzik sevgisinin temelini Ege ve Yunan ezgileri oluşturur. Bilindiği gibi 

Behçet Aysan Girit kökenlidir. Aysan’ın gizliden gizliye Giritli olmasıyla övündüğü 

de bilinir. Beğendiği ve dinlemekten keyif aldığı Yunan sanatçılar şunlardır: Mikis 

Theodorakis,32 Manos Hacıdakis,33 George (Yorgos) Daloras.  Türk müziğinden ise 

                                                             
31 Bu bilgi, Eren Aysan ile Ankara’da yapılan 01/09/2011 tarihli görüşmeden aktarılmıştır. 
 
32 Mikis  Theodorakis: Yunanlı besteci. II. Dünya Savaşı yıllarında Yunanistan adına savaşmış, esir 
düşmüş, idam cezasına çarptırılmış ve mucizevi bir şekilde kurtulmayı başarmış bir isimdir. Yunan iç 
savaşı yıllarında da siyasi ve sosyal eylemlerde aktif bir şekilde yer almış Yunanistan’da tarihe 
“Albaylar Cuntası” olarak geçecek darbenin ardından sürgüne gönderilmiş, şarkıları yasaklanmıştır. 
Sanat yaşamına her zaman siyasal mücadelesi ile etki etmiş olan Theodorakis dünya genelinde çok 
sayıda konser vererek demokrasiyi savunmuş. Bu konserler sayesinde Yunanistan’daki  “Albaylar 
Cuntası”na karşı verdiği mücadele ile dünya çapında diktatörlük karşıtı direnişin sembolü haline 
gelmiştir.  Theodorakis, çevresel sorunlar ve evrensel barış adına da birçok eylemde bulunmuştur. 
İlerleyen yıllarda Yunanlı sanatçı ülkesine dönmüş,  bakanlık ve milletvekilliği görevi de dâhil olmak 
üzere politikanın çeşitli kademelerinde görev almıştır.  (wikipedia.org)  
 
33 Manos Hacıdakis, rebetika denen ve halk arasında sevilmiş, kabul görmüş şarkıların yorumlanması 
anlamına gelen tarzıyla eserler vermiş bir sanatçıdır. Hacıdakis, rebetika tarzı müziğin en popüler 
enstrümanı olan buzukiyi geniş kitlelere sevdirmiştir. Aysan’ın da sevdiği enstrümanlar arasında 
buzuki vardır. (wikipedia.org) 
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Ege türkülerini dinlemekten keyif alan şairin sıklıkla dinlediği isim Tolga 

Çandar’dır. Batı müziğinden ise Leonard Norman Cohen,34 Tom Waits35 ve Joan 

Baez’i36 severek dinlerdi. Aktörlerden ise Amerikalı aktör Antoni Quen hayranıydı. 

Aysan’ın hayranlıkla dinlediği isimlerin birçoğunda, sanatçıların siyasi duruşları 

etkili olsa da yukarıda örneklendirdiğimiz gibi sadece sanatını beğenerek takip ettiği 

isimler de vardır. 

1.7. ÖLÜMÜ 

Cemal Süreya bir şiirinde “Her ölüm erken ölümdür” (Süreya, 2008: 302) der. 

Behçet Aysan’ın ölümü de kimsenin beklemediği bir zamanda tecelli etmiştir. 

Öldüğünde kırk dört yaşında olan Aysan’ın, tanıdıkları ve yakın çevresinin 

aktardıklarına göre sıklıkla sigara ve alkol kullanmasına rağmen bilinen ciddi bir 

sağlık problemi yoktur. Gerek yaşı itibarıyla gerekse sağlık durumu sebebiyle ölümü 

aklına getirmeyen şairin, geleceğe dair planları da vardır. Bir sahil kentinde küçük 

bir muayenehane açıp yaşamını orada devam ettirme arzusunda olan Aysan’ın 

planlarını Ayten Mutlu şöyle aktarır: “Son yıllarda sanki eskisine göre hayata 

kırıktın. Hayallerin belirli düşlere odaklanmış gibiydi. İlle de bir sahil kasabasına 

yerleşecektin ve orada art arda romanlar yazacaktın. İlkine başlamıştın bile. ‘Arada 

beni ziyarete gelirsin di mi’ deyişini anımsıyorum. Haritayı açar, sahil kasabası 

arardık muayenehaneni açacağın ve romanlarını yazacağın.” (Mutlu, 2006: 98) 

Ancak bu arzusunu şair gerek meslek yaşamı, gerek sosyal çevresi, gerekse kızı 

Eren’in eğitim durumu sebebiyle sürekli ertelemiştir. 

 2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta Pir Sultan Abdal şenlikleri düzenlenecektir. 

Şair Aysan da bu şenliklere konuşmacı olarak davet edilmiştir. Behçet Aysan bu ve 

benzeri etkinliklere, panel, sempozyum vs. yıllardır katılmakta, hayat, şiir, edebiyat 

içerikli konuşmalar yapmaktadır. Ailesinin aktardığı bilgiye göre Aysan Sivas’ta 

                                                             
34 Kanadalı şair, yazar, besteci şarkıcı ve gitarcı. 1960 ve 1970’lerdeki folk ve folk-rock akımları 
içinde özgün bir müzikçi – şair olarak önemli yer edinmiştir. (wikipedia.org) 
  
35 ABD’li şarkıcı, aktör. Blues, caz ve vodvil türünde eserler vermiştir.  (wikipedia.org) 
 
36 ABD’li ünlü ses sanatçısı. Sanatçı kişiliğinin yanında sosyal ve siyasal konulardaki aktivist eylemci 
yönüyle de bilinir. Yaşamı boyunca dünya barışı için çabalamıştır. Vietnam, Şili, Kuzey İrlanda 
halkalarına mücadelelerinde destek olmuş, her türlü siyasal ve sosyal konuda fikir beyan etmiş aktif 
roller almış bir isimdir.  (wikipedia.org) 
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düzenlenecek etkinliğe katılma konusunda çok gönülsüzdü. Ancak daveti geri 

çevirmemek adına, istemeyerek de olsa Sivas’a gitti. Aysan’ın eşi Adviye Hanım, 

Behçet Aysan’ın ölüm haberini aldığı gece eşinin gitmekte neden ısrar ettiğini şöyle 

açıklamıştır: “Ben biliyorum, kapıdan üç defa döndü, istersen gitme dedim, 

arkadaşlara söz verdim dedi.” (Dorman, 2006: 114) 

  Aysan’ın ailesiyle arasında geçen son görüşmeyi Eren Hanım bir yazısında şu 

şekilde ifade eder: “Babam Sivas'tan aradı, sesinde tuhaf bir tedirginlik: ‘Cuma'ya 

kalmak istemiyorum, geleceğim’. Hiç hevesli değildi ki zaten gitmeye.”          

(Aysan, 2006: 118) 

2 Temmuz 1993 Cuma günü Türkiye’nin tarih sayfalarına “Sivas Olayları”, 

“Sivas Yangını”, “Madımak Yangını”, “Sivas Komplosu” vs. olarak geçecek olan 

olaylar yaşandı.37 Otuz yedi insanın ölümü ve altmışa yakın kişinin yaralanmasıyla 

sonuçlanan bu vahim olayda şair, yazar, psikiyatr doktor ve edebiyat dünyasında 

birçok ödül almış olan Behçet Aysan da yaşamını yitirmiştir. Onunla alakalı olarak 

son bilinen konuşmayı, olaylar sırasında Sivas’ta bulunan ve Madımak Oteli’nde 

olayları yaşayan, şair Zerrin Taşpınar aktarmıştır. Zerrin Taşpınar koridorda bulunan 

ve Madımak Otel’inde hafızalara kazınan resimden bahsederek, üç şairin otelin 

koridor merdivenlerinde kurtarılmayı beklediği andaki konuşmalarını Can Dündar’ın 

“O Gün” adlı belgeselinde anlatır: 

 “-Birimiz burada ölürsek ne yaparız?  

-Kalanlar ölenler için şiir yazar.” (www.candundar.com.tr) 

                                                             
37 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas ilimizde yaşanan olaylara farklı açılardan bakan birçok kitap 
yazıldı. Farklı görüş ve düşünceleri içeren bu çalışmalardan bazıları şunlardır: 
Zeki COŞKUN, Aleviler, Sünniler ve Öteki Sivas, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995. 
Adil Giray ÇELİK, Sokrates’ten Sivas’a Tarihin Yargıladığı Davalar, İstanbul, Yirmi Dört Yayınları, 
2004. 
Soner DOĞAN, Sivas, İstanbul, Ekim Yayınları, 2008. 
Haydar GÖLBAŞI, Aleviler ve Sivas Olayları, İstanbul, Ant Yayınları, 1997. 
Aziz NESİN, Sivas Acısı, İstanbul, Adam Yayınları, 1995. 
H. Nedim ŞAHHÜSEYİNOĞLU, Yakın Tarihimizde Kitlesel Katliamlar, Ankara, Paragraf Yayınları,  
2005. 
Öner YAĞCI, Sivas’ı Unutmak, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2009. 
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Yaşanılan trajedinin ardından olay ve hayatını kaybedenlerle ilgili birçok şiir, 

yazı vb. çalışmalar olduğu gibi Behçet Aysan’a da çok sayıda şiir yazılmıştır. Şairin 

ölümünün ardından Edebiyatçılar Derneği tarafından Behçet Aysan Kitabı, Salih 

Bolat ve Eren Aysan’ın hazırladığı Deniz Feneri Behçet Aysan Kitabı olmak üzere 

iki kitap yayınlanmıştır. Ayrıca her yıl Türk Tabipler Birliği tarafından bir seçici 

kurul oluşturularak Behçet Aysan Şiir Ödülü dağıtılmaktadır. 
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II. BÖLÜM 

2. ESERLERİ 

1949-1993 yılları arsasında kırk dört yıl gibi kısa bir hayat sürmüş olan 

Behçet Aysan 80 kuşağı şairleri arasındadır.  1980’li yılların şiiri için söylenecek en 

genel söz “1950’den beri –biz fark etmesek de- Marksizm, kapitalizm karşısındaki 

üstünlüğünü ve söylem gücünü yitirir. Bu nedenle ideolojik doygunluk ve bıkkınlık 

sanatın prensiplerini ön plana çıkarır. Güzel şiir yazmanın hesabı yapılır.”   

(Korkmaz - Özcan, 2007: 309) 

Türk şiiri önceki yıllara nazaran kısır bir döneme girmiştir. Eski şiir 

önderlerinin söylemiyle hareket edilen bu dönemde Aysan, özgür ve özgün bir ses 

olarak şiirlerini kaleme almıştır. “Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, şairin hayatının, adı 

etrafında yarattığı halenin arka planda kaldığı ve şair nasıl bir kimliğe sahip olursa 

olsun, aslolan üründür, anlayışının şimdiki kadar hiçbir zaman [1980’li yıllar] ön 

plana alınmadığı bir şiir anlayışı” (Cengiz, 2002: 140) hâkimdir bu dönemde.  Ve 

bunlara rağmen bu dönemde Aysan’ın kendi sesini yakalayabilmesi bir hayli önem 

taşır. 

Aysan’ın şiir dünyasında boy göstermesi geç olarak nitelendirebileceğimiz bir 

tarih olan Şubat 1979 Türk Dili38 dergisine dayanır. İlk aşamada on dört yıllık bir 

yazı geçmişi varmış izlenimi veren şair, bu kısa sürede bilinen yüz on beş şiir kaleme 

almıştır. Ancak yakın çevresinin ve ailesinin de ifade ettiği gibi -edebiyat 

eleştirmenlerinin de izlenimi bu yöndedir- o, çok küçük yaşlarda, Selimiye Askeri 

Ortaokulu yıllarında şiir yazmaya başlamıştır. Zaten Aysan da kendi eliyle kaleme 

aldığı hayat hikâyesinde Selimiye Ortaokulu yıllarında edebiyata karşı ilk adımlarını 

ve ilk şiir deneyimlerini şu sözlerle anlatır: “Selimiye kışlası ve ilk edebiyat ilgileri. 

Arkadaşlar, haki elbiseler içinde şiir” (Aysan, 2006: 11) 

Şairin ilerleyen dönemlerde, çoğunlukla da maddi kaygılardan dolayı radyo 

oyunları kaleme aldığı bilinmektedir. 
                                                             
38 Kendi eliyle kaleme aldığı hayat hikâyesinde Behçet Aysan, ilk şiirinin Türk Dili dergisinin mart 
sayısında yayınladığını söyler. Ancak Aysan’ın ilk şiiri Türk Dili dergisi Şubat 1979, sayı: 329’da 
yayınlanan “İlk Kar”dır. 
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Aysan’ın edebiyat dünyasında yer alan eserlerini kronolojik sıraya göre şiir 

ve radyo oyunu başlığı altında inceleyeceğiz. 

2.1. ŞİİR 

Behçet Aysan’ın şiir türünde ortaya koyduğu ve kitaplaştırdığı dört eser 

yayımlanış sırasına göre şöyledir: Karşı Gece, Sesler ve Küller, Eylül, Deniz Feneri. 

Ataol Behramoğlu’nun da dediği gibi: “İlk kitabınkiyle birlikte onu birbiri ardına 

izleyen kitaplarının adları da bir kişiliği ele veriyor: ‘Sesler ve Küller’ (1984), 

‘Eylül’ (1986), ‘Deniz Feneri’ (1987)… Yalın ve hep bir özlemi çağrıştıran… 

Aşklara, serüvenlere, yolculuklara, daha hakiki ve insanca bir yaşama özlem…”  

(Behramoğlu, 2006: 141) 

 Aysan’ın kendi el yazısından oluşan ve daha önceki kitaplarında yayınlanmış 

olan bazı şiirleri de Şiirler başlığı altında kitaplaşmıştır. Şairin ölümünden sonra da 

bütün eserleri ve kitaplarına girmemiş on şiirinin oluşturduğu şiir kitabı Düello 

başlığı altında edebiyatseverlerle buluşmuştur. Yine, Aysan’ın ölümünden sonra 

daha önce basılan Şiirler kitabının tıpkıbasımı ile beraber, şairin dostları ve ailesinde 

bulunan gün yüzüne çıkmamış şiirleri39 Leke ve Şiir başlığı altında yayınlanmıştır.  

2.1.1. Karşı Gece   

Behçet Aysan’ın ilk şiir kitabı olan Karşı Gece 1983 yılında Yeni Türkü Şiir 

Yayınları’ndan çıkmıştır. “Kozalak yaktım ben de”, “İpekten bir gecedir kayar 

gider”, “Gecede birer karşı gecedir onlar”, “Unutulmayan”, “Örüp İnce Bir Tığla”, 

“Çini”, “Keder Atlası”, “Forsa”, “Anış”, “Kanaviçe”, “Aç Kuşlar”, “Attilla Jozsef’i 

Okurken”, “Siyah Süvari”, “Bir Bahar Dalıyla”, “Neruda Neruda”, “Sonlu Bir 

Ağustosun Şiiri”, “Şarap Gibi”, “Gecede Ateşböcekleri”, “Tortu”, “Yaşadıklarını”, 

“İlk Kar”, “Bahar Karşılaması”, “Kül Harmanı”, “Şahmeran’ın Kalesi”, “Semender”, 

“Güvercinleri Sevindirin”, “Ateşçi”, “Tentürdiyot”, “Hangi”, “Gölgeler”, “Balat”, 

“116. Koğuş”, “Yağmurda”, “Dörtlük”, “Bordo Bir Ömre Gazel”, “Aşkın da Köle 

Çağı Vardır”, “İpekten Gece Gitme Kal Leylaklar”, “Küllenen”, “Teni Başka İpeğin 

ve Kömürün”, “Yağmur Dindi” şiirleri bu kitapta yer almıştır. Bir Röportaj sırasında 

                                                             
39 Çalışmamızın “Ekler” bölümünde, Behçet Aysan’a ait olan ve daha önce hiçbir yerde 
yayınlanmamış şiirlerine yer verdik. Bilgi için bk. s. 175 - 186. 
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sorulan “İçimizin ve dışımızın bütün geceleri ve karşı geceyle neyi anlatmayı 

amaçladın?” sorusuna Aysan şöyle cevap vermiştir. 

“Günümüz sorunsalını şiire dönüştürerek, şiirsel metin 

düzleminde yeniden üretmek istedim. Karşı Gece budur. Şiirsel anlamda 

adı üstünde. Çok yalın. Çağrışım zenginliği var. Gecenin sözcük anlamı 

belli. Karşının da öyle. Hem dilin, hem günümüz dünyasının ve hem de 

“tarihin” içine yerleştirilerek sonsuz olmasa bile, çok sayıda anlamlar 

üretilir Karşı Gece’den. 

Dışımızdaki geceye gelince, dışımızdaki toplumsal-ideolojik 

bağlamı ile bildiğimiz gece. Burada önce çıkan ve önem kazanan 

içimizdeki gece kavramı. Gece, insanlarımızın iç dünyalarına nasıl 

yansıyor? Orada da bir gece yaratarak. İçimizdeki şeytan gibi, 

‘içimizdeki geceleri yaratarak.’ Kapitalizmin insan ilişkilerini meta 

ilişkilerine dönüştürdüğü tartışılıyor. Üstelik bu paranın imparatorluğu 

bizim gibi bin yıllık bizantizmin üstüne oturan alaturka bir kapitalizm 

ise!  Böylesi toplumlarda insanlar birbirlerine yabancı ve uzak düşerler. 

Hem de her gün, işyerlerinde, evlerde, caddelerde yan yana olmalarına 

karşın. Ölü denizler gibi ölü toplumlar da vardır. Duyarlılıkları 

nesneleşmiş, kendi öz gerçeklikleri yitmiş. Burada bireyler yalnızca dış 

dünyalarına değil de kendilerine de yabancılaşmışlardır. Edilgendirler, 

insansal tepki göstermezler. Nesneleşmiş duyarlılık, donuk duyarsızlığa 

dönüşünce de her şey bitmiş demektir. İşte, içimizdeki geceyle anlatmak 

istediğim. Ama yıkılacak olanın, çürüyenin içinde, filizlenen bir şey var.” 

(Satıcı, 1984: 18)        

2.1.2. Sesler ve Küller 

Şair, 1984 yılında “Ateşi Çalmak İçin” dosyasıyla Yaşar Nabi Nayır Şiir 

Ödülü’nü kazanmıştır.40 Bu dosya aynı yıl Sesler ve Küller adıyla kitaplaştırılarak 

Varlık Yayınları tarafından basılmış ve okuyucuyla buluşmuştur. Şair bu kitabındaki 

                                                             
40 Behçet Aysan’ın Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’nü kazandığı haberi için bk. Varlık (Nisan, 1984), 
“1984 Yaşar Nabi Nayır Edebiyat Ödülü Belli Oldu”, S.919, s.2.   
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şiirlerini, dört ana başlık etrafında toplamıştır. Bunlar “Sesler ve Küller”, 

“Karasevda”, “Yitik Zaman Peşinde” ve “Dört Eflatun Şiir” dir. İlk bölüm olan 

“Sesler ve Küller” in içinde bölümün adını da taşıyan şiir vardır. 

“Karasevda” başlığını taşıyan bölümde; “Karasevda”, “Küheylan”, “Kanlı 

Zambak”, “Sevmeyi Unutanlar İçin”, “Bir Masal, Yazmadan Edemedim”, 

“Karanlıkta Nakış İşleyen Kızlara”, “Ay Işığı Cinayeti” şiirleri yer almaktadır. 

“Yitik Zaman Peşinde” başlığını taşıyan bölümde; “Yitik Zaman Peşinde”, 

“Kuşlar da Gitti”, “Çoban Ateşleri”, “Günler”, “Albümdeki Yırtık Resim”, “Beyaz 

Geceler”, “Redif Kışla Sokağı”, “Ateş Deresi”, “Çiçekçi Kız”, “Dışarda Kar” isimli 

şiirler bulunmaktadır. 

“Dört Eflatun Şiir” adlı son bölümde ise; “Bir Eflatun Kelebek”, “Bir Eflatun 

Aşk”, “Bir Eflatun Menekşe”, “Bir Eflatun Ölüm” adlı şiirler yer almaktadır. 

“Şairin ikinci kitabı ‘Sesler ve Küller’de, toplumsal 

mutsuzluğumuzun süregelen izlerini buluruz. İnsanlarımızın kültürel 

geri- ortaçağda bırakılmış etkisindeki ezim ve kıyım yıllarının acısıdır 

dile getirilen. Sesler ve Küller arasında, ‘halkım, sevgilim’ diyerek 

bağrında taşıdığı ülke insanının trajedisini dile getirmiş Behçet Aysan. 

Toplumsal iç çekişlerimizi nesnel bir yüreklilikle belgeleyerek.”     

(Haşal, 1994: 21-22) 

2.1.3. Eylül 

Behçet Aysan’ın 1986 yılında Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü almış41 olan 

Eylül kitabı, aynı yıl Hacan Yayınları’ndan çıkmıştır. Bu kitapta yer alan şiirler 

“Eylül”, “İzmit Şiirleri”, “Aşk İçin Yedi Prelüd” ve “Yeni Bir Gökyüzü Aranıyor” 

başlıkları altında toplanmıştır. 

“Eylül” başlığını taşıyan bölümde; “Aşkımızın O Kararan”, “Bu Aşk Bu 

Şehir Bu Keder”, “Dağılan Gül”, “Dokuz Köyden Kovulanın Şiiri”, “Yanık Ağıt”, 

                                                             
41 Behçet Aysan’ın Ceyhun Atıf Kansu Şiir Ödülü aldığını ilân eden gazete haberi için bk. Milliyet 
(17/03/1986); “Ceyhun Atıf Kansu Ödülü Aysan’ın”, s.10. 
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“Bir Kiraz Dalı”, “Bir Şiir”, “Çoğalan”, “Zağnos Köprüsü”, “Bir Yalnız Nar Ağacı”, 

“Bir Girit Şarkısı”, “Yarın Diye Bir Şey Var”, “O’nun Şiiri” isimli şiirler yer 

almaktadır. 

“İzmit Şiirleri” kısmındaysa şairin tıp eğitimini tamamladıktan sonra ilk 

görev yeri olarak atandığı ve sekiz ay kadar kaldığı İzmit’te kaleme aldığı şiirler 

mevcuttur. Bunlar: “İzmit”, “Onu Bana Bağışla”, “Denize İnen Merdiven”, “Son 

Kuşlar”, “Beyaz Başörtülü Kadınlar” dır. 

“Aşk İçin Yedi Prelüd” başlığı altında bulunan şiirleri; “Aşk için Prelüdler 1-

7” olmak üzere yedi adet şiirdir. 

“Yeni Bir Gökyüzü Aranıyor” başlığı altındaki şiirler ise; “Yeni Bir Gökyüzü 

Aranıyor”, “Beyaz Bir Gemidir Ölüm”, “Eski Fotoğraflar”, “Ayna”, “Ansızın”, “Bir 

Kuğu Şarkısı” dır.  

2.1.4. Deniz Feneri 

Behçet Aysan’ın 1987 yılında Puhu Yayınları tarafından basılan Deniz Feneri 

kitabı, 1987 Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’ne lâyık görülmüş ve şair hem 

Türkiye’den hem de Yunanistan’dan bu ödülü almıştır.42 

 Deniz Feneri kitabında bulunan şiirler şunlardır: “Deniz Feneri”, “Takis 

Petrulas’ın Selanikli Yıldıza Şiiri”, “Falanga”, “Barba Hristos’un Anlattıkları”, 

“Güneş Çaldı Kapımı”, “Fesleğenler”, “Takis Petrulas’ın Barba Hristos’a Şiiri 

Anısına”, “İşçi Mihali’nin Ölümü”, “Kırık Bir Kurşunkalemin Şiiri”, “Zeybekiko”. 

2.1.5. Şiirler 

Şiirler kitabı 1990 yılında Elyazıları Yayıncılık tarafından ve şairin daha 

önceki kitaplarında yayınlanmış ancak kendi el yazısı ile kaleme aldığı şiirlerinden 

oluşan kitaptır. Uğur Kaynar’ın fikri ve emeği sonucu basılan bu kitap Behçet 
                                                             
42 Behçet Aysan’ın Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’nü kazandığını ilân eden haber için bk. 
Milliyet (02/11/1986); “Abdi ipekçi Barış ve Dostluk Ödülü”, s.1. 
Behçet Aysan’ın Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü aldığı geceyi gösteren haber için bk. Milliyet 
(29/11/1986); “İpekçi Ödülleri Dağıtıldı”, s.13. 
Behçet Aysan’ın Abdi ipekçi Barış ve Dostluk Ödülü Atina Töreni için bk. Milliyet (27/04/1987); 
“Atina’da Dostluk Töreni”, s.2. 
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Aysan’ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı şiirlerden oluşması itibarıyla da ayrı bir 

özellik ve samimiyet taşır. Ayrıca kitabın ilk sayfasında yer alan bir not oldukça 

önem arz etmektedir. Not şöyledir: 

“Bu kitap ELYAZILARI YAYINCILIK tarafından Bindokuzyüzdoksan yılı 

Ocak ayında beşyüzelli adet basılarak numaralanmış. İlk elli adeti satış 

dışı tutulup, bütün kitap numaraları şairi tarafından parafe edilmiştir.” 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ibarenin altında kitabın satış numarası ve 

şairin bizzat attığı paraf bulunmaktadır. Yine bu özelliği itibarıyla da okur ile şairi 

arasında bir iletişim ve duygu yakınlığı kurma yolu denenmiştir. 

Şairin bu kitapta yer alan şiirleri şunlardır: “Çini”, “Anış”, “Attila Jozsefi 

Okurken”, “Aç Kuşlar”, “Bahar Karşılaması”, “Balat”, “İpekten Gece Gitme Kal 

Leylaklar”, “Yağmur Dindi”, “Karasevda”, “Kanlı Zambak”, “Ay Işığı Cinayeti”, 

“Yitik Zaman Peşinde”, “Dışarda Kar”, “Bir Eflatun Kelebek”, “Bir Eflatun Ölüm”, 

“Falanga”, “Takis Petrulas’ın Selanik’li Yıldıza Şiiri”, “Ay Yıkılınca Üstümüze”, 

“Redif Kışla Sokağı”, “Fesleğenler”, “Kırık Bir Kurşunkalemin Şiiri”, “Denize İnen 

Merdiven”, “İzmit”, “Bir Girit Şarkısı”, “Bu Aşk Bu Şehir Bu Keder”, “Bir Kuğu 

Şarkısı”, “Beyaz Bir Gemidir Ölüm”.   

2.1.6. Düello 

Şairin ölümünden sonra, daha önce kitaplarına girmemiş on şiiriyle beraber bütün 

şiirleri Düello adı ile kitaplaştırılmıştır. Kitabın baskı tarihleri şu şekildedir: 

1) 1. Basım, Adam Yayınları, İstanbul, 1993. 

2) 2. Basım, Adam Yayınları, İstanbul, 1998. 

3) 3. Basım Adam Yayınları, İstanbul, 2001. 

4) 1. Basım, Can Yayınları, İstanbul, 2004. 

5) 5. Basım, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2008.43 

                                                             
43 Kırmızı Yayınları tarafından 2008 yılında basılan Düello kitabında baskı sayısı 5 olarak 
gözükmektedir. Yayınevi daha önce farklı yayın evleri tarafından yapılan ilk dört baskıyı da dikkate 
alarak kendi baskısını “5. Baskı” olarak nitelendirmiştir.  
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Düello kitabının içinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi şairin yayınlamış olduğu 

dört kitabında yer alan şiirleri ve daha önce kitaplarına girmemiş şiirleri yer 

almaktadır. Aysan’ın daha önce kitaplarına almadığı ancak ölümünden sonra Düello 

kitabında yayınlanmış şiirleri şunlardır: “Tel Zaatar”, “Dönmeyecek Olana Şarkı”, 

“Selimiye”, “Geceyle Kal”, “Öyle Kal”, “Orpheus”, “Exodus”, “Düello”, “Çırpınış”, 

“Biten Bir Aşkın Şiiri”. 

2.1.7. Leke ve Şiir 

Behçet Aysan’ın Leke ve Şiir kitabı şairin ölümünden sonra 1998 yılında 

Ahmet Telli editörlüğünde Öteki Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitap üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm, 1990 yılında Şiirler adıyla basılan kitabın 

tıpkıbasımıdır. Leke ve Şiir kitabının ikinci bölümü “Dostlarında ve Evinde Kalanlar” 

başlığını taşımaktadır. İsminden de anlaşılacağı gibi şairin arkadaşlarında ve evinde 

kalmış ancak yayınlanmamış şiirlerini içermektedir. Üçüncü bölüm ise “Defterinde 

Kalanlar” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde de şairin bordo ciltli şiir defteri içinde 

kalmış ve hiçbir yerde yayınlanmamış bazı şiirleri bulunmaktadır. Leke ve Şiir 

kitabının iki önemli özelliği vardır. Birinci özelliği, 1990 yılında basılan ve Şiirler 

adını taşıyan kitapta da olduğu gibi şairin kendi kaleminden, kendi el yazısıyla 

yazılmış şiirleri okuyucuya sunmasıdır. Kitabın ikinci özelliği ise şairin ölümünden 

sonra dostlarında, ailesinde ve özel notlarında kalmış şiirleri gün yüzüne çıkartarak 

edebiyatseverlerle buluşturmasıdır. Biz de çalışmamızın “Ekler” bölümünde Behçet 

Aysan’ın daha önce yayınlanmamış birkaç şiirine yer verdik. 

2.2. RADYO OYUNU 

 Behçet Aysan’ın maddi kaygılar sebebiyle radyo oyunları yazdığı bilinir. 

Ancak bu yazdıkları hiçbir zaman şairliğinin önüne geçmemiş; hatta kendisi de 

ilerleyen yıllarda bu radyo oyunlarından söz etmemiştir. Aysan’ın kızı Eren Hanımın 

aktardığına göre Behçet Aysan “İyi şair, iyi radyo oyunu yazabilir” derdi. Bu görüş 

hiç şüphesiz Behçet Necatigil’in radyo oyunuyla alakalı düşüncelerini 
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çağrıştırmaktadır.44 Behçet Aysan’ın ölümünden sonra Prospero Yayıncılık 

tarafından, Aysan’ın çocuklar için yazdığı iki radyo oyunu Üç Kardeştiler adıyla 

kitaplaştırılmıştır. 

2.2.1. Üç Kardeştiler 

 Aysan’ın ölümünün ardından 1995 yılında Prospero Yayıncılık tarafından 

basılan ve içerisinde iki adet çocuklar için yazılmış radyo oyununu barındıran 

eserdir. Bu oyunlar, kitaba da ismini veren Üç Kardeştiler oyunuyla Çocuk ve Yaşlı 

Ağaç oyunudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Behçet Necatigil’in radyo oyunu ve şiir ile ilgili düşünceleri için bk. Behçet NECATİGİL, 
“Necatigil’de Radyo Oyunu – Şiir İlişkisi”, Bütün Yapıtları Düzyazılar II, İstanbul, YKY, 1999,  
s.141-146. 
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III. BÖLÜM 

3.SANATI 

3.1. SANAT ANLAYIŞI 

Behçet Aysan sanata açık bir şekilde toplumsal duyarlılık çerçevesinden 

bakar.  Onun bu bakış açısı Marksist şairlerin sanat algısıyla örtüşür. Aysan’a göre, 

sömürgeci kapitalist anlayış dünya da var olan her şeyi tükettiği ve kendi amaçları 

uğruna kullandığı gibi, genelde sanatı özelde edebiyatı da kendi amaçları uğruna 

kullanır.  Aysan bu konuda şunları söyler: “İleri sürülen bu kültürsüzleştirme sonuçta 

kendi amaçlarına uygun düşen bir yazın ortamı yaratabiliyor.” (Aysan, Temmuz 

1983: 1) Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Aysan’a göre sistem bir şekilde 

edebiyatı da içine alarak kendi yolunda ilerlemektedir. Yine bu sürecin devamı 

olarak insan ve insana ait olan tüm değerler edebiyatın sahasından kovularak, yerini 

silik ve önemsiz imgelere bırakmaktadır. İnsan için olduğuna inanılan edebiyat 

Aysan’a göre insanı pasifize eden bir hale itilmektedir. Bu durum insanı dışladığı 

gibi edebiyata has özellikleri de dışlayarak edebiyatsız bir edebiyat yaratır: 

 “insanı unutan ve unutturmaya çalışan bu ekonomi politik anlayış, 

yazını da sislere çekilmeye zorluyor(…) Magazinleşen kültür ona 

[edebiyata] sadece bazı büyük basın tekellerinin bol renkli dergilerinde 

fotoğraf altlığı işlevi gördürür. Bir kez daha kovulmuştur. Yurtsuz ve 

insansız kalmıştır. 

 Sokaklarda gezer kırlara çıkar. Doğa ve toplumda sorunu ve çatışması 

olmayan bir fotoğraf makinesi gibi dolaşır. Çektiği karelere insanlar bir 

türlü giremezler. Girseler bile içi boş, kof simge haline dönüşerek 

girerler.” (Aysan, Temmuz 1983: 1) 

 Tüm bu durumlar Behçet Aysan’a göre, sömürgeci kapitalizmin ve onun 

dayattığı sistemdeki edebiyata biçilen rolün sonucudur. İnsanlar, sömürülen cephenin 

figürleridir. Onların asıl uğraştığı şey çizilen bu resimde sadece hayatta kalma 

savaşıdır. Aysan maddi sıkıntıların kucağına bırakılmış insan yığınından sanatsal haz 

duymasını ve sanata, edebiyata sahip çıkmasını beklemez. Çünkü bu tip insanın 

başlıca sorunu maddi yokluktur. Bu tür insan kalabalığı, şairin deyimiyle yığınlar, 
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edebiyata uzaktır. Çünkü bu yığınların öncelikleri diğer insanlara oranla çok 

farklılaşmıştır. “Yaşamak için ilkel gereksinimlerini karşılamaya çalışan, başını 

sokacak bir barınağın ve kuru ekmeğin peşindeki yığınların kültürel gelişimlerine 

ayıracak ne alım güçleri ne de zamanları vardır(…) Yığınlar gündelik yaşamlarından 

yazını kovmuşlardır, yazın kovulmuştur.” (Aysan, Temmuz 1983: 1) 

 Hayat mücadelesi içinde birçok sorunla boğuşan, kendi arasında kişisel ve 

çıkara dayalı mücadeleye giren insan sürekli bir çatışma halindedir. Bu çatışmanın 

Aysan’a göre çözümü yine insanın etkinliği ve isteği çerçevesinde gerçekleşecektir. 

İşte bu noktada şair çözümü, edebiyattan yana görüş belirterek koyar. İnsan, tarihin 

başından beri içinde bulunduğu bu kargaşadan kurtuluşu şaire göre; estetik duyuş, 

edebî zevk ve şiirle içi içe yaşamakla mümkündür: 

 “Oysa, insanla doğa ve insanla insan arasındaki çatışmanın çözümü 

insan etkinliğinin alanı içindedir. Yazın da bir insan etkinliğidir(…) bu 

serüvende; güzele, uyumlu olana duyulan estetik duyguların; kısaca, 

genel olarak yazının özel olarak şiirin de payı vardır.  

Bırakalım, yazının insanlaşma sürecindeki işlevini, günümüzdeki 

toplumsal sorunlara çözüm getirebilmek de kültür alanında seçenek 

olmayı başarmakla iç içe geçmiş durumdadır. Yazınsız kültür 

olamayacağına göre, ülkemizin geleneğinde söz sahibi olması gereken 

insanımız, özellikle aydınımız yazını izlemek, okuyucu olarak ve yazınsal 

etkinliğe katılarak ağırlığını duyurmak görevi ile karşı karşıyadır.” 

(Aysan, Temmuz 1983: 1) 

Aysan, şiirin asıl kahramanının insan olması gerektiğine inanan ve şiirin her 

yönüyle insanı anlatması, insanı konu edinmesi gerektiğini vurgulayan düşünceye 

sahiptir. Bu düşüncesini de Nazım Hikmet’ten yaptığı şu alıntıyla ifade eder: “Daha 

erdemli insanların yaşadığı bir dünyayı oluşturmak için şiir yazan genç şair ise, dün 

olduğu gibi, bugün de şifalı otlar ve börtü böceği değil, yanıbaşında acı çeken ve yok 

sayılmaya, unutturulmaya çalışılan insanını anlatacaktır.” (Aysan, Temmuz 1983: 2) 
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3.2. SANAT HAYATI 

Behçet Aysan’ın sanat hayatına ne zaman, nasıl başladığı kesin olarak 

bilinmemektedir. Ancak daha önce de bahsettiğimiz üzere Aysan’ın babası Fikret 

Beyin büyük etkisi olduğu kanaatindeyiz. Bir şiir sevdalısı olan Fikret Bey aruzla 

şiirler yazmasının yanında Yahya Kemal, Necip Fazıl, Arif Nihat Asya, Orhan Seyfi 

Orhon gibi isimlere de hayranlık duymaktaydı. Ondaki bu şiir sevdası ve uğraşı hiç 

şüphesiz çocuk Behçet Aysan’ı da etkilemiş olmalıdır.  

Behçet Aysan’ın kendi hayat hikâyesinde aktardığı bilgilere göre ise şiire 

karşı ilk merakı 11-12 yaşlarında Selimiye Askeri Ortaokulu’nda öğrenciyken 

cereyan etmiştir. Bunu Aysan şu sözleriyle açıklar: “Selimiye kışlası ve ilk edebiyat 

ilgileri. Arkadaşlar, haki elbiseler içinde şiir” (Aysan, 2006: 11) Aysan’ın kızı Eren 

Hanım babasının küçük yaşlardan itibaren şiirlerini yazdığı ve sakladığı bir defterden 

bahsetmiştir. Bu durum bizleri, Türk şiir dünyasında 1979 yılında ilk eseri 

yayımlanan Behçet Aysan’ın çok küçük yaşlardan itibaren şiirle uğraştığını ve şiirini 

gözlerden uzak yaşadığı dönemlerde olgunlaştırdığı sonucuna götürür. Eren Hanım 

babasının arşivleri arasında bu bahsettiği küçük deftere ulaşamadığı için sizlere 

Behçet Aysan şiirlerinin ham halini veremiyoruz. 

Behçet Aysan’ın Kuleli Askeri Lisesi’ndeki öğretmenlerinden Arif İkizoğlu, 

Aysan’ın edebiyata karşı ilgisini ve yeteneğini ilk keşfedenlerdendir. Bu durumu şu 

sözlerle açıklar:  

“1965 öğretim yılının ilk yazı dersinde dersliklere yeni bir konu 

ile girdim. Öğrencilerimin okuyan, okuduğunu anlayan ve bildiklerini 

karşısındakilere en iyi biçimde anlatabilen bireyler olmasını istiyordum. 

Onlar asker olmayı amaçlayan, yolunu bugünden seçmiş, geleceğin 

subay adayları olduklarına göre; bu yolu neden seçmişler, bu yola niçin 

girmişlerdi? Yurdumuz ve ulusumuzun geleceğine dönük hangi 

düşüncelere sahiptiler? 

Bu konudaki yazısının ilk tümcesiyle tanıdım Behçet Sefa 

Aysan’ı:’Az gelişmiş ülkelerde ordu en önemli güç kaynağı, subay ise bu 
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kaynaktan beslenen ve çevresini aydınlatan fenerdir.’ diyor ve geleceğe 

yönelik düşlerini sıralıyordu.  

Yazının temeli çok güzel bir tümce ile atılmış, diğer bölümler de 

aynı güç ve güzellikteki doyurucu düşünce görüşlerle yoğrulmuştu. 

Yazının etkisi altında kalmıştım. Ders bitiminde ad vermeden 

sınıfta okuyarak değerlendirilmesini istedim. Sonuçta, en yüksek notu 

verdik. (…) 

Yıl içindeki bütün yazılarını büyük bir ilgi ile okudum. Yazıları ve 

kendisi gerçekten ilgilenilmeye değer nitelikteydi. 

Her yeniliği büyük bir ilgi ile izliyor, onu kendi potasında 

şekillendirerek değerlendiriyordu. 

‘Türk Dili’ dergisinden derlediğim yeni sözcükleri büyük bir 

ustalıkla kullanıyor, okunmasını önerdiğim yazı ve kitapları özümleyerek 

karşıma çıkıyordu. Halk şiirinin ustalarını, cumhuriyet döneminin güçlü 

ozan ve öykü, roman yazarlarını.” (İkizoğlu, 2006: 15) 

İlerleyen yıllarda edebiyata karşı olan ilgisini iyi bir edebiyat okuru ve 

takipçisi olarak geliştiren Behçet Aysan’ın 1970’li yılların sonlarına doğru şiire çok 

ciddi şekilde eğildiği bilinir. Türk şiir dünyasına girişi ise 1979 yılına tekabül eder. 

Kendi eliyle kaleme aldığı yaşamöyküsünde “Yayımlanan ilk şiir, 1979 Türk Dili 

Mart sayısı” olarak aktarır. (Aysan, 2006: 11) Ancak araştırmalarımız sonucunda 

Aysan’ın ilk şiiri Türk Dili dergisinin Şubat 1979, Sayı: 329’da yayınlandığı “İlk 

Kar” başlıklı şiirdir.  Yine kendi aktarımıyla “Türk Dili, Yusufçuk, Yarın, Tan, 

Yazın dergilerinde şiir yayınlama. 1983. Yaşam İçin Şiir’in çıkışına katılım. Şiir 

sorunları üzerine kısa yazılar ve Yaşam İçin Şiir; Yarın’da şiirler. İlk kitap, ‘Karşı 

Gece, Yeni Türkü Şiir Yayınları, 1983’ ” (Aysan, 2006: 11)  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 1979’dan sonra şiir dünyasında boy göstermeye 

başlayan Aysan’ın ilk kitabı 1983’te yayınlanır. Bu süre onun edebiyat dünyasında 

ismini duyurma ve yer edinme çabasıyla geçen dönemdir. Bu yıllar şiir adına bazı 
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değişimlerin olduğu dönemdir. “Çünkü 12 Eylül 1980 Türk şiirinde bir momentin 

ortaya çıkmasına yol açar. Şiir, 12 Eylül’den sonra, 12 Eylül’den önce yazıldığı gibi 

yazılamaz hale gelmiştir. Sözünü ettiğim bağlam, elbette kendini ‘toplumcu’ , 

‘toplumcu gerçekçi’,45 ‘devrimci’, ‘solcu’ şair olarak nitelendirilmiş veya böyle 

nitelendirilmiş bir ‘cemaat’ veya siyasi bir grup içinde yer almış şairler için geçerli. 

Çünkü tarih olmaklık bakımından, 12 Eylül 1980’den önce Türk şiirinin yaygın 

söylemine egemen olan bu şairlerin şiirleriydi.” (Kayıran, 2007: 397) Artık söylemin 

değişmesinin gerekliliğinin ortaya çıktığı bir dönemde ilk şiirlerinden itibaren kişilik 

yapısındaki olgun tavrı şiirine de sinen Aysan; bu özelliği ile hemen dikkat çekmiştir. 

Şair bu dönemlerde zaman zaman şiir dünyasına geç girmekle ve şiire geç 

başlamakla eleştirilmiştir. Bu konuda Aysan şunları söyler: “Şiirde bir maraton 

olduğu doğrudur. Yola ne kadar önceden koyulursa ozan duyarlığı o kadar 

zenginleşir. Ama kimi erken yayınlama olanağı bulur, kimi geç. Sonuçta maratonun 

ipi göğüslenecektir. Maratonun ipi ise gelecektir.” (Kansu, 1984: 5) 

 1983 yılında dostlarıyla beraber çıkardığı Yaşam İçin Şiir dergisindeki 

çalışmaları Behçet Aysan’ın edebî camiadaki varlığına büyük katkı sağlamıştır. Bu 

dergi dönemin en özgün çalışmalarına imza atmış ancak çeşitli sebeplerden dolayı 

uzun ömürlü olamamıştır. Behçet Aysan 1984 yılında edebiyat dünyasında önemli 

bir yere sahip olan ve şairlerin isim yapmasında önemli katkı sağlayan Yaşar Nabi 

Şiir Ödülü’nü “Ateşi Çalmak İçin” (Varlık, 1984: 2) dosyasıyla kazanır. Ardından bu 

çalışma Sesler ve Küller adıyla Varlık Yayınları tarafından kitaplaştırılır. Bu ödül 

şairin ilk ödülüdür ve Aysan’a oldukça önemli bir prestij kazandırmıştır. Bu yıllarda 

şair Varlık, Yarın ve Düşün dergilerinde şiirler yayınlamaya devam eder. 1986 

yılında şair Eylül ile Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülünü kazanır. Aynı yıl Eylül kitabı 

Hacan Yayınları tarafından basılır. Bu şairin şiir dünyasında kazandığı ikinci 

ödüldür. Artık şiir dünyasında ismi telaffuz edilir hale gelen Aysan edebiyat 

dünyasında belli bir yer edinmiş ve kendine has duruşuyla da bu yerini 

sağlamlaştırmıştır.  

                                                             
45 Türk şiirinde toplumsal gerçekçi düşünce için bk. Metin CENGİZ, Toplumcu Gerçekçi Şiir 1923 – 
1953, İstanbul, Tümzamanlar Yayınları, 2000. 
Özlem KAYABAŞI, 1960 – 1980 Arası Toplumcu Gerçekçi Şiir ve Problemleri, Gazi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2011. 
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Türk-Yunan dostluğu, Türk-Yunan kültürü üzerine şiirler yazan ve barışa, 

dostluğa, ortak yaşamaya vurgu yapan Aysan, Puhu Yayınları tarafından basılan 

Deniz Feneri kitabıyla 1987 yılında şiir dünyasının bir başka prestijli ödülü olan 

Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’nü almaya hak kazanır. Bu dönemlerde, Behçet 

Aysan’ın sıklıkla Düşün, Broy, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri, Sanat Rehberi, Su 

gibi dergilerde şiirleri yayınlanmıştır.  

 Kendisini edebî camiadaki rolü itibarıyla şair olarak niteleyen Behçet 

Aysan’ın ölümünden sonra iki adet radyo oyunu Üç Kardeştiler adıyla Prospero 

Yayıncılık tarafından kitaplaştırılmıştır.  

 Edebiyat camiasında şair kimliğiyle bilinen ve 1980 sonrası Türk şiirinin 

özgün seslerinden biri olmayı başaran Behçet Aysan kısa olarak 

nitelendirebileceğimiz sanat yaşantısında bizlere toplumsal şiirin estetik örneklerini 

sunmayı başarmıştır. 

3.3. ETKİLENDİKLERİ 

Kuleli Askeri Lisesi günlerinden itibaren kitaplardan kendine bir dünya 

oluşturan Behçet Aysan, zengin bir kitap kültürüne sahiptir. Fikrî dünyasını ve şiire 

bakışını da muhtemelen okuduğu bu kitaplar aracılığıyla oluşturmuştur. Behçet 

Aysan’ın okuduğu isimler arasında ilk göze çarpanlar 20. yy şiirine de yön vermiş 

şairler olan Boudlaire, Arthur, Rimbaud’dur. Bu şairler, çağdaş şiirin önemli 

isimleridir. Aysan, geleneği benimsemiş ve özümsemiş bir şair olarak Yahya 

Kemal’e ve onun şiir anlayışına duyduğu sempatide burada zikredilmesi gereken bir 

durumdur. İlerleyen dönemler Behçet Aysan’ın siyasi görüşü ve dünyaya baktığı 

ideolojik yapı itibarıyla okuduğu isimlerde de değişkenlik görülmüştür. Ritsos, Pablo 

Neruda, Atilla Jozsef , Mayakovski örnek aldığı ve şiirine hayranlık duyduğu Nazım 

Hikmet vs. gibi isimlerde Aysan’ın sıklıkla okuduğu ve fikirlerinden, şiir 

anlayışlarından etkilendiği edebiyatçılar arasındadır. “Behçet Aysan’ın yazı ve 

şiirlerinde Neruda, Mayakovski, Atilla Jozsef sık sık anılır. Hatta söyleşilerinde 

sorulara, onların sözleriyle yanıt verir. Şiir geleneği denilince, gerçekçi ya da 

toplumcu şiir geleneği ile Anadolu’nun zengin kültürel şiir mozaiğini öne çıkarır. 

Kendi şiirinin temelinde bu zenginlikleri görür.” (Ada, 1995: 6)   Walter Benjamin, 
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Heidegger, Karl Marx gibi fikir adamlarının da felsefi algıları Behçet Aysan’a yol 

gösterici olmuştur.  

“Ülkelerinde yaşadıkları dönemlerdeki toplumsal özelliklerin, 

yaşadığımız koşullarla benzeşmesi ve kendi yaşamlarındaki bireysel 

fırtınaları toplumsal kaygılarla bütünleştirebilmiş olmaları, yani güzel 

bir dünya geleceğine inançla, güncelin acı ve kederini acıya ve kedere 

hiç yenilmeden verebilmiş olmaları, bu şairleri bana çekici kılıyor. 

Onların yaşamlarındaki dramatizm, şiirsel ifadede çarpıcı, etkileyici bir 

yoğunluğa ve içtenliği ön plana çıkaran bir lirizme dönüşüyor.”  

(Fişekçi, 1984: 16) 

Refik Durbaş da Aysan’ın yukarıda adı geçen şairler aracılığıyla 

evrenseli yakaladığını ileri sürer: “Aysan’ın şiiri yerel ile evrenselliğin kesiştiği 

yerde durmakta. Nâzım Hikmet, Attila Jozsef, Neruda, Ritsos misali şairlerle 

şiir arkadaşlığı evrenselliğinin (…) göstergesi.” (Durbaş, 2010: 16) 

3.4. ŞİİRİ 

3.4.1. Şiir Anlayışı 

“Şiir, insanlığın en yüksek onurudur.” (Aysan, Arşiv)46 diyen şair, genel 

anlamda toplumsal duyarlılığını şiirin estetik potasında eritmeye çalışmış ve kendine 

has bir şiir dünyası yaratmak için çaba sarf etmiştir. Toplumsal söylemin sertleştiği 

ve bu sertliğin edebiyat dünyasına da yerleştiği bir zaman diliminde yaşayan Aysan, 

toplumcu şiirin çıkmazlarını aşarak özgün bir söylem yaratmayı başarmıştır.  

Şüphesiz ki her şair gibi Behçet Aysan da kalıcılığı hedeflemiştir. Ona göre 

kalıcı olmak toplumun kitlesel bilinçaltını sarsacak şiirler kaleme almaktan geçer: 

Aysan bu konuda şunları söylemiştir: “Kalıcı şiir, toplumun kitlesel bilinçaltını 

sarsar; kitlesel bilinçaltı ile aynı dalga boyunda bütünleşir ve unutulmayan 

çağrışımlar yaratarak ortak bilince yansır.” (Aysan, Nisan 1983: 4) 

                                                             
46 Bk. Ekler bölümü, “Şiirin ve Aşkın Geleceği” metni için, s. 189 - 190. 



42 
 

 

Aysan, şiiri ve yaşadığı dönem hakkında konuşurken şunları söyler: “Baskı 

dönemlerinde şiir ya hızla politikleşir, estetik öğelerini ihmal eder, küçümser, şiir bir 

ölçüde şiir olmaktan çıkar ya da kapalı dönemin etkisiyle, kendine özgü kapalı bir 

söylem bulur, soyut imgelere sığınır. Politikleştikçe estetik değer yitimine uğrar 

demiştik. Kapalı söyleme sığındıkça da yaşamdan kopar, soluksuzlaşır, artistik 

oyunu tek amaç sayar.” (Oktay, 2004: 66) 

 Buradan da anlaşılacağı gibi 80 sonrası edebiyatımıza eserleriyle katkı veren 

Aysan, baskı dönemi edebiyatını ikiye ayırarak düşünmemiz gerektiğini belirtir. 

Şairin düşüncelerinden yola çıkarsak, hiç şüphesiz, onun şiiri ikinci kısma yakın 

gözükse de toplumdan kopmadan varlığını sürdürmüştür. Bu durumu şiirlerindeki 

temalardan da anlayabiliriz. Behçet Aysan hüznü, kederi, ölümü, ayrılığı, toplumsal 

ezilmişliği, insanî ve evrensel değerleri işlerken tüm bu temalara toplumsal duyarlılık 

açısından bakmıştır. “Sert söyleyişleri, onca acının ve düş kırıklıklarının ayazında 

kalmış öfkenin kendi içinde tutuşturduğu ateşli ve hınçlı bir sesi, agresif bir edayı… 

Sevmemiş Behçet Aysan.” (Ökmen, 2006:110) Bu tarz bir anlayışı benimsemediği 

gibi şiirlerinde de gerçek dünyadan kopuk kalmamıştır.  

“Yoksul emekçi insanların kimi kez adlarıyla ve yaşadıkları somut 

mekanlarla resmi geçit yaptığı onlarca şiir yazmış Aysan. Dünya görüşü, 

toplumsal duyarlığı, bu ‘zor yaşamları’ bir çok şiirinin merkezinde 

tutmuş; ama iyi bir şiirin, ‘yarasını’, sözün ve sesin olanaklarıyla 

görünür kılmanın ötesine geçirebileceğinin öylesine farkındadır ki şair… 

Dolayısıyla bütün bu yaşamlar, Behçet Aysan şiirinde, bu şiirin ‘iç 

çekişini’, ‘içliliğini’, ‘ruhunu’ belirleyen birer imge düzeyinde varlar.“ 

(Ökmen, 2006:110-111)  

 Aysan şiiri toplumsal duyarlılıkla harmanlanmış imge zenginliğinin yanında, 

bireysel düşüncenin de şiiridir. Şair kendisinden ve yaşadıklarından bağımsız bir şiir 

kaleme almamıştır. Kendi hikâyesinden hayallerinden, düşlerinden, kırgınlıklarından 

yola çıkıp estetik kaygı ile harmanlamış olduğu toplumsal şiire ulaşmayı amaçlamış 

ve bunu da büyük ölçüde başarmıştır. Hem gelenekseli özümsemiş hem de modern 

olana sarılmıştır. Ahmet Telli bu konuda şunları söyler: “Geleneksel ve modern 
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vezinlerden yola çıkarak oluşturduğu kendine özgü biçim, bu biçime ağdırdığı 

imgeler, dilin eklem yerlerini, kan dolaşımını, sinir sistemini, organizmanın 

bütününü, elektro-şoka sokar. Özgün bir kopuş denemesi, birbaşına kopma cesareti.” 

(Telli, 2007: 47)   

3.4.2. Türk Şiirine Bakışı 

Behçet Aysan’ın şiire dair birçok konuda olduğu gibi Türk şiirinin geçmişi ve 

bugünü ile alakalı da fikirleri mevcuttur. Daha önce “Hayatı” başlıklı bölümde de 

aktardığımız gibi derin bir şiir bilgisine sahip Aysan, Türk şiiri hakkında da oldukça 

birikimlidir. O, sadece fikir sahibi olmakla kalmamış, geçmişten bugüne ve yarına 

Türk şiirine eleştirel bakabilmiştir. 

 Aysan Türk şiir geleneğinin sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirterek, 

bu temellerin iki ana damardan geldiğini söyler. Bunlar: Halk edebiyatı ve divan 

edebiyatıdır. 

 “Türk Şiirinde, en önemli sorunlardan biri budur. Dünya akımlarıyla 

ideolojik, felsefi, estetik anlamda karşılaşmak ve hesaplaşmak.(…) Türk 

Şiiri, Türkçe’nin söz imkanları ve kazanımlarıyla, güçlü geleneği 

üzerinde, dünya şiirini de zengin çevirilerle özümseyip bu hesaplaşmayı 

estetik ve felsefi düzlemde yapabilecek güçtedir. (…) Türk şiiri ise iki ana 

damardan gelişti: Tekke-Aşık Edebiyatı (Halk Edebiyatı) ve Divan 

Edebiyatı.”47 

 Şiir geleneğimiz hakkında görüşlerini söyleyen Aysan, Türk şiirine yön veren 

isimler hakkında da fikir beyan etmiştir: 

 “Ne anlattığından öte, nasıl anlattığını öne çıkaran Divan şiirimiz 

sözcüklerle bu amaçla oynarken, dizenin içinde yakalamak istediği sesi 

ararken, zengin söz sanatları yaratmıştır. 

                                                             
47 Bu bilgiye 01/09/2011 tarihinde Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan’la yaptığımız görüşme sırasında, 
Sayın Eren Aysan’ın merhum babasının özel arşivinden çıkardığı notlar arasında ulaşılmıştır. 
Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında şairin özel arşivinden ulaştığımız bilgileri (Aysan, Arşiv) 
ibaresiyle sunacağız. Ayrıca yukarıda bir bölümünü verdiğimiz yazının tamamı için bk. “Ekler” 
bölümü “Şiir Üzerine” başlıklı yazı, s. 191 -195.   
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 Halk şiirinden, biçim disiplini, yalınlık, içsel bağlantı ve ritm 

konusunda öğreneceğimiz çok şey vardır kanısındayım. 

  Yeni anlatım yolları arama çabası içinde, geçmiş şiir birikiminin 

çağdaş yorumla, şiirin teknik kimi sorunlarında yol göstericilik 

yapacağına inanıyorum. Yahya Kemal’i, Ahmet Haşim’i, Necip Fazıl’ı, 

hececi şiiri okumanın yararına da inanıyorum. (…) Gelenekten 

yararlanabilmek için, geleneği öğrenmek şart. Ama geleceği de 

unutmadan. Geleceğin gözüyle geleneğe bakarak.” (Sezer, 1986: 23)  

Behçet Aysan divan edebiyatından başlamak üzere Türk şiirinin 

gelişimini şu şekilde özetler: 

“Her şiir kendi toplumsal düzleminin ürünüdür, kendi dönemini 

yansıtır. Gündelik yaşam biçimi o şiirin dizelerine ister istemez sızar. 

Divan şiiri de böyledir. 

 Tanzimat Şiirinde düşünce ön plana geçti. (Şinasi, Namık Kemal, Ziya 

Paşa) 

 Servet-i Fünun, şiire birbirinden farklı işlev yükleyen Tevfik Fikret ve 

Cenap Şehabettin’i bir araya getirdi. 

 Abdülhamit döneminde Sis (1901), Millet Şarkısı (1908) gibi şiirler 

yazmış bir Fikret’le, 

 ‘Edebiyat için güzellikten başka gaye tanımam. İtikadımca, güzel bir 

eser vücuda getirerek okuyucularda tatlı bir hülya uyandıran şair 

muvaffak olmuştur.’ diyen bir Cenap.  

 Fecr-i Ati Topluluğu 11 Şubat 1909’da Servet-i  Fünun dergisinde 

yayınladıkları bir beyanname ile  ‘… Şimdilik Avrupa’daki benzerlerinin 

küçük bir örneğini temsil etmesine ve göstermesine çalışacakları’ 

açıklayarak kurulmuştur. Ama Edebiyat-ı Cedide’yi izlemekten başka bir 

işlevi olmamıştır. 
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 Sonuçta ne Tanzimat, ne Servet-i Fünun  ne de Fecr-i Ati; batılı 

anlamda, ideolojik , felsefi, estetik savaşımla ortaya çıkan akımlara 

benzerler. Hatta bir homojenite yoktur aralarında.”48 (Aysan, Arşiv) 

 Behçet Aysan Tanzimat, Servet- Fünun, Fecr-i Ati topluluğu gibi 

edebiyatımıza yön vermiş dönem ve toplulukları “akım” olarak nitelendirmez. Bu 

konuda Ferit Edgü’den alıntı yaparak şöyle der: 

‘Sanatın bir alanında eskiye bir tepki, yeni yol arayışları, bir dil 

değişikliği önerisiyle ortaya çıkan yenilikler olsa olsa bir olgu ya da 

olaydır, akım değil.’ (Ferit Edgü) 

 Sanat akımları dünyaya yeni bir bakış açısı getirmek ister. (Romantizm, 

Naturalizm, Dadacılık, Fütürizm, Sürrealizm, Varoluşçuluk gibi.) 

Dolayısıyla bu akımlar sadece şiir ya da romanda değil, sanatın diğer 

alanlarında giderek felsefede gösterir kendini. Dönemine damgasını 

vurur. 

 Bu değişimlerin yanında şaire göre Türk şiirinin asıl köşe taşını 

oluşturan değişimler; Nazım Hikmet, Garip Hareketi ve İkinci Yeni’dir. 

Türk Şiiri, en önemli köktenci (radikal) dönüşümlerini 1929’da 

yayınlandığı ilk kitabıyla Nazım Hikmet, 1936’da Varlık’ta şiir 

yayınlamaya başlayan Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat 

(Garip Hareketi) ve 1950’li yıllarda İkinci Yeni olayıyla yaşamıştır. 

(Aysan, Arşiv) 

Şair,  Nazım Hikmet ile Yahya Kemal’i edebi akımlarla ciddi şekilde 

hesaplaşma içine girdikleri ve kendilerine has bir üslup yaratabildikleri için önemser. 

Hatta bu şairlerin açtıkları yoldan ilerleyen Türk şiiri Batı akımlarıyla giriştiği 

hesaplaşma hareketleri sayesinde radikal değişim ve dönüşümleri 

gerçekleştirebilmiştir: 

                                                             
48 Yazının tamamı için bk. “Ekler” bölümü, “Şiir Üzerine” başlıklı yazı, s. 191 – 195. 
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 “Bu arada bizim şiirimizde de Nazım futürizmle önemli ölçüde, Yahya 

Kemal; Moreas’ın getirdiği estetikle, boğuşmuş ve yoğrulmuştur.  

 1950’lerde birkaç kişi sürrealizmle, existansializmle hesaplaşmaya 

girdi. O hesaplaşmadır Garip Hareketini, İkinci Yeni’yi getiren – 

Edebiyat ortamı dışarıya bütünüyle kapatıldı. Sosyolojik roman ve 

mevcut geleneğin sürmesi olan bir şiirle yetinildi.”49 (Aysan, Arşiv) 

Şaire göre Türk şiiri 1960’tan sonra radikal dönüşümleri bırakmış ve olgun 

bir evrim sürecine girmiştir. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında yüzyıllar süren 

Türk şiir geleneğinin oluşum sürecinin yanında, Batı tarzı değişimlerin ve Nazım 

Hikmet’le başlayan sürecinde payı büyüktür. 1960 sonrası şiir Aysan’a göre asıl 

gerçeğine dönmüştür. Kapsama alanını genişleten şiir psikolojiden felsefeye, 

coğrafyadan tarihe birçok konuda söz söylemeye başlamıştır. Ayrıca şiir bireye ve 

bireyin sorunlarına cesurca eğilmeye başlamış ve bireyi şiirin öznesi haline 

getirmiştir. 

 “Yeni Türk Şiiri, bence radikal dönüşümlerini geride bırakmış ve 

1960’tan bu yana evrimci bir değişime yönelmiştir. 

 Günümüz şiiri, tarihsel gelişimi içinde toplumcu gerçekçiliğin kalıtına 

sahiplenen ve önemli bir sıçramaya aday bir şiir görünümü vermektedir. 

Eğer önümüzdeki yıllar yığın bağlarını kurabilir, doğal alıcısına, 

okuruna ulaşmada önüne dikilen engelleri aşabilirse, evrensel başarılara 

adaydır. Söz ettirecektir kendisinden. 

 Çünkü geleneksel kökleriyle bağlarını sağlamlaştırıyor. Çok zengin bir 

birikimi var. Şiirin önce şiir olması gerçeğini öğrendi. Nesnel karşılığı 

olan imgelerle kurulursa, toplumsal dönüşüm arayışı içinde kitlelerin 

bilinçaltını sarsıp kalıcı şiir olabileceğini kavradı. Yaşam zenginliğinin 

önemini biliyor. Ama şiirin bir yaşam biçimi olmadığını da. Tarihten, 

psikolojiye, coğrafyadan sosyolojiye ve felsefeye ilgi alanının sınırının 

genişliğini düşünüyor. 

                                                             
49 Yazının tamamı için bk. “Ekler” bölümü, “Şiir Üzerine” başlıklı yazı, s. 191 – 195. 
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 Değişik yörelerden, yerel özellikler taşıyan toplumsal gerçekliği kendi 

rengi ve kendi iç dinamiğiyle söylemeye çalışması, şiirin coğrafyasını 

bütün ülkeye yayması bir kazanımdır. Güncelin şiirleştirilmesi yanında, 

insanımızı tarihsel gelişimi içinde, umuduyla, kederiyle, kavgası ve 

aşkıyla kavramaya ve anlatmaya, yeni çağrışımlara, yeni duyarlıklara 

uzanan bir toplumsal içeriğe varmaya çalışıyor. 

 Bireyi anlatmanın, bireyin tabu olmadığının, şiirin bireyden yola çıktığı 

gerçeğinin farkında. Değişik söylemler geliştirmenin, lirizmin, özgün 

olmanın peşinde”.(Aysan, Arşiv)50 

  Aysan’ın görüş ve düşüncelerinden de anlaşılacağı gibi, Türk şiir geleneğine 

önem veren şair şiirimizdeki değişimlere, toplumcu anlayışıyla yaklaşma çabası 

içindedir. Behçet Aysan şiiri her ne kadar edebî bir mesele olarak görse de, onda 

felsefi ve ideolojik temelli söylemlerinde bulunması gerektiği inancındadır. Aysan, 

gelişen Türk şiirinin de bu doğrultuda ilerlediğini belirtir. Ona göre şiir asli 

unsurlarının yanında bireyin önemine, insanın değerine ve toplum bilincine yönelik 

gelişimi de önemsemelidir. Anlaşılacağı üzere şiir ne kadar işlevsel olursa olsun, 

edebiliğinden ve geleneği özümseme gereksiniminden ayrı düşünülemez. Çünkü 

şaire göre: “Genç şiir, toplumun tarihsel temeline inerek onu güncelle kaynaştırarak, 

geleceği olanı kavrayıp geliştirme, şiir anlamını kültür savaşımı içinde bulmakla 

yükümlü.” (Fişekçi, 1984: 16) 

3.4.3. Şiirindeki Toplumsallık 

 Toplumsal şiirin, 1980 sonrası Türk şiirindeki temsilcilerinden olan Behçet 

Aysan bu alanda farklı ve kendince doğru bir duruş sergilemeye çaba sarf etmiştir. 

Şairin şiirindeki toplumsal duyarlılık aslında hayata bakışının, ideolojisinin bir 

devamı gibidir. Yaşama bakışı nasılsa, bu bakış açısını aynı düzeyde ve paralellikte 

şiirine taşımaya çalışmıştır. Kendi ifadelerinden ve şiir tanımından da bu durum 

anlaşılmaktadır: “Şiir, sanatçının yaşamı ile düşüncesini bütünleştirmesini zorunlu 

kılar. (…) Şiir birtakım üstün insanların yaratımı değildir. Yaşamın zenginliğini ve 

                                                             
50 Yazının tamamı için bk. “Ekler” bölümü, “Şiir Üzerine” başlıklı yazı, s. 191 – 195. 



48 
 

 

karmaşıklığını yaşayan sıradan insanların işidir.(…) Şair için yaşam, duyusal ve 

düşünsel bir yüklemi olan, tasarımlar haline dönüşebilen bir yaşama yoğunluğu. 

Yaşamın bir uzantısıdır şiir.” (Fişekçi, 1984: 16) Onun bu düşüncesini en iyi anlatan 

ibareler Ahmet Hamdi Tanpınar’a aittir. Tanpınar’da eser ile sanatçı ilişkisini 

açıklarken şunları söylemiştir: “Niçin benim eserim benden ayrı olacak. Bu sâri hava, 

bu seyyal ruh vücudum gibi birbirini tutan, birbirini tamamlayan, hakiki varlıkların, 

güzelliklerini birbirinden bulan cüz’ülerin, kelimelerin, şekillerin terkibinden 

doğmuştur. Bu en ufak parçasından en hâkim fikrine kadar hepsini birbirine tâbi 

cüz’ülerin yaptığı mükemmeliyetin mânasıdır.” (Tanpınar, 2000: 20) 

Pek tabii edebiyatı asıl ilgilendiren Aysan’ın ideolojisi değil, şiir dünyasına 

neyi, nasıl, ne kadar katabildiğidir. Şükran Kurdakul’un da dediği gibi Aysan’ın 

“Etkilendiği toplumsal olayları iç dünyasında sanatsal motiflere dönüştürebilmesidir 

edebiyatımızı ilgilendiren.” (Kurdakul, 2006:134) Behçet Aysan’ın “Hayatı” 

bölümünde de bahsettiğimiz gibi şair, gençlik yıllarından başlamak üzere fikrî 

dünyasını o yıllarda “sol” olarak tanımlayabileceğimiz düşünce sistematiğine uygun 

şekilde oluşturmuştur. Türk edebiyatını ilgilendiren kısımsa, şairin iç dünyasında 

yaşadıklarını edebiyata aktarırken kullandığı sanatsal yapıdır. Aysan dünyaya 

komünist anlayışıyla yaklaşmış; insan ilişkilerinden, yaşam felsefesine, şiirlerinden, 

dünyayı algılama biçimine kadar bu anlayışına sadık kalarak yaşamıştır. Bu anlamda 

şair, sömürgeci dünya düzenine karşı çıkmıştır. Behçet Aysan’ın bu düşüncesini şu 

sözlerinden anlıyoruz: “Geçmiş ve geleceğin ilerici kalıtı üstünde yükselen ulusal 

kültür, hiçbir şey anlatmayan, yoz, içeriksiz bir yığın kültürüyle kuşatılmaya 

çalışılıyor. Magazinle, arabeskle, fotoromanla, elindeki bütün olanakları kullanan 

vakıf ve holdingli bir yığın kültürüyle.” (Fişekçi, 1984: 15) 

 Behçet Aysan sanata, edebiyata ve şiire, dünyada var olan yanlışları 

düzeltmek adına çeşitli işlevler yüklemiştir. Aysan’a göre sanat ve edebiyat; kültür 

sorunlarından, ekonomik ve sosyal meselelere kadar birçok alanda dünya düzenini 

sağlamak adına sorumluluk yüklenmelidir. “Genelde sanat, özelde edebiyatın ağırlık 

kazanması, zenginleşmesi sadece kültür sorunlarına değil, kültürel, ekonomik ve 

hatta siyasal çözümsüzlüğe bile seçenekler sunabilir. Bu sanatın işlevini abartma 

değildir. İşlevi öne çıkartma ne denli yanlışsa, geçmiş dönemlerde yapıldığı gibi 
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sanatı, edebiyatı yok sayma, küçümseme de o denli yanlıştır bence.”              

(Fişekçi, 1984: 15) 

Bu algıya sahip olan Aysan, doğal olarak sanatı yaratan sanatçıya da misyon 

yüklemektedir. Ona göre sanat adamı, yeteneği doğrultusunda toplumun yararına 

çalışmakla yükümlüdür. Sanat ancak bu şekilde anlam kazanıp amacına ulaşabilir. 

“Herkes yeteneklerini ve becerilerini toplum için kullanmak durumunda. Hem estetik 

bir olgu olarak, hem de sosyal bir varlık olarak şiir, güzelliğin yaratılmasıyla 

toplumsal işlevin birlikteliğini ileri bir düzlemde yeniden çözmek zorunda. Artık 

tanıklıklar da yetmiyor çünkü.” (Fişekçi, 1984: 16) 

 Şair Aysan bu düşüncülerini şiir alanında eyleme de dönüştürmüş ve Batı’dan 

Doğu’ya, tarihten bugüne hatta mitolojik unsurları da kullanarak çok geniş bir 

yelpaze içinde edebiyatın birleştirici, bütünleştirici yönünü kullanmaya çalışmıştır. 

Kendisi şiirine giren ve yukarıda saydığımız yelpazenin unsurları olan imgeleri şöyle 

açıklar: “Saydıkların bir simge olarak değil, plastik ifadeler olarak şiirime 

girmişlerdir. Amacım, ulusal kültürün temellendirilmesi, Asyalı kültürün, İslamlaşma 

sonrası Müslüman arap ve fars kültürüne ve Anadolu’daki çeşitli ırk, din, dille 

kaynaşması sonucu ortaya çıkan kültürel bireşimin, insanlığın ortak kültürü içinde 

kavranarak, bilimsel dünya görüşüyle çağdaş kültüre dönüşmesi.” (Satıcı, 1984: 19) 

Behçet Aysan’ın şiirindeki toplumsal boyutla alakalı olarak Salih Bolat bir 

yazısında Aysan şiiri ile ilgili şunları söyler: “Behçet Aysan şiirinin bir özelliği de, 

yer yer militan bir söyleyişe sahip olmasıdır.” (Bolat, 2006:152) Behçet Aysan’ın 

dünya görüşüne zıt bir şahsiyet böyle bir söylemde bulunmuş olsa; bunu olumsuz bir 

eleştiri olarak algılamak mümkündü. Ancak Behçet Aysan’a yakınlığıyla bilinen 

Salih Bolat bu ifadeyi kendince olumlu bir görüş olarak sunmuştur. Ancak 

kanaatimizce bu düşünce gerçeği yansıtmamakta ve duygusal bir temenniden öteye 

geçmemektedir. Çünkü Behçet Aysan, şiirin asli unsurlarından ayrılmamış, edebî 

olanı her zaman ön planda tutmuş, imge ve çağrışım dünyası güçlü şiirler yazmış ve 

şiirde kendine ait bir üslup kurmasını bilmiştir. O kendisinin de ifade ettiği gibi 

bağıra çağıra şiir söylememiş, şiirini “usul sesli bir çığlık” olarak nitelendirmiştir. 

Çağdaşı birçok şair slogan şiirler kaleme alırken o, 1980 sonrası şairler arasında 



50 
 

 

üslubunu koruyabilmiş ve şiirsel olanı aramıştır. Onu çağdaşlarından farklı kılan en 

önemli özelliklerden biri de budur.  Bu sebeptendir ki Aysan şiirine “militan bir 

söyleyişe sahip” demek bir hatadır. Birçok dostu ve sanat adamının görüşü de bizim 

görüşümüzle ortaktır. Bu görüşleri sıralayalım: 

“ O günlerin o sıcak, heyecanlı havası içinde, bugün adları bile anılmayan 

birçok şair adayı gibi, onun da yüksek sesli bağırgan bir şiire kapılıp gitmesi işten 

bile değildi. Oysa ilk şiirinde de, ilk kitabında da bu hava yok. Acı var, keder var, bol 

bol ölüm var, biraz umarsızlık da var hatta, ama kendini bir sele kaptırmışlık, her 

şeyi dümdüz görerek yiğitlenen hamaset havası yok. Tersine, acımasız bir 

gerçekçilik var.” (Doğan, 2006:137) 

“Behçet Aysan, hayata karşı ideolojik ve etik duruşuyla, şiirinin izleklerini 

oluşturan konularıyla bizim toplumcu şiir damarımıza bağlı; yarattığı biçemle, dize 

ve ses yapısıyla şiirimizi inceliklerle donatmış bir şairdir. O, yüksek sesli toplumcu 

şiire ve hep bir eylem halinde yaşanan toplumsal olaylara, bağırmayan, kısık, dingin 

bir iç sesi, bireyin yaşamından damıtılmış bir iç sesi getirmiştir.” (Erbaş, 2006:157) 

“Hüzün dolu, içli, kısa ve kesik dizelerle oluşmuş şiirler. Belli ki Behçet 

Aysan bağıran, haykıran biri değildi. Belli ki ince ince örmüştü dizelerini. Ama karşı 

çıkmanın, başkaldırmanın içten içe çığlığını da görebiliyordunuz.(…) Yüksek sesle 

okuyamayacağınız, içinizle barışık değilseniz sizi zorlayacak, giderek köşeye 

sıkıştıracak, düşündürecek şiirler bunlar.” (Akın,  1994: 22) 

“Marjinalliklerin, modaların prim yaptığı ortamlarda Behçet Aysan gibiler 

göze çarpmaz. (…) Toplumculuğu yüksek tonda konuşmak, bağırmak olarak anlayan 

‘toplumcularımıza’ ve toplumcu şiiri bu tanımlarla niteleyerek küçük düşürmeye 

çalışan ‘eleştirmenlerimize’ de yabancıdır Behçet Aysan’ın şiiri. (…) Kırık, duygulu 

bir ses tonu. Özgün metaforlar. Genellikle kısa, kesik dizelerle örülü şiirinin 

bütünlüğünü kapsayan ritm ve uyum öğeleri.” (Behramoğlu, 1993: 79)  

Behramoğlu’nun da dediği gibi Aysan şiiri, eğer gerçek anlamda bir toplumcu 

şiirden söz edeceksek şiirin değerlerini göz ardı etmeden, şiire sahip çıkarak yazılan 

ve toplumun sorunlarını kucaklayan şiir türündendir. Zaten Behçet Aysan da kendi 
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şiirinin toplumun sorunlarını, sevgilerini, acılarını, dertlerini vb. konu aldığını inkâr 

etmemektedir. Ancak tüm bunları şiir sınırları içinde kalarak yapmıştır.   Aysan, Işık 

Kansu ile bir söyleşisinde şunları söylemiştir:  

“İstiyorum ki, bağırmadan usul sesle söylensin şiir. Usul sesli bir çığlık 

olsun. Kimi zaman kara, kiminde umudu öne çıkaran. Şiir, bireyin 

tarihini yazar. Toplumsal koşulların belirlediği bireyin. Yaşadığımızda 

nasıl hem umut, hem umutsuzluk, hem sevinç hem keder,aşk ve ayrılık, 

yengi ve yenilgi birlikte varsa, şiirde de öyle olmalı, tıpkı yaşamdaki gibi. 

Zaten biz istemesek de, şiirimize sızar onlar. Savaş tamtamlarının 

çaldığı, açlığın ve toplumsal dengesizliğin akıl almaz boyutlara vardığı 

bir dünyada, şair yüreği ve beyniyle tedirginliği, kederi de anlatmak 

zorundadır. Tıpkı umudu anlattığı gibi. Umutsuzluğa yenilmeden.” 

(Kansu, 1984: 5)  

Ramis Dara’nın da dediği gibi: “Bugün, ‘toplumcu gerçekçilik’ diye bir 

şeyden söz edebileceksek, sevgiyle ülkesini - halkını özdeşleştiren, ‘toplumsal 

dram’la, ‘kesişen bireysel dram’ı şiirleştirmeye çalışan Behçet Aysan için, bu yazın 

anlayışının örnek temsilcisi diyebiliriz.” (Dara, 1988: 80) 

3.4.4. Şiirindeki İşlevsellik 

Behçet Aysan şiiri toplumcu şiir damarından gelişen bir şiirdir. Bu şiir 

anlayışının önemli bir noktası da gerçekliği tüm çıplaklığıyla sergilemesidir. İşlevsel 

bir anlayış güden toplumcu şiir, zaman zaman eleştirmenler tarafından da 

şiirsellikten uzaklaştığı için eleştiriyle karşılaşmıştır. Behçet Aysan’ın şiirlerinde de 

gerçekçilik ve işlev önemli bir yer tutmaktadır.  Bu iki unsurun da samimiyet ile 

harmanlanması gerektiğine inanan Behçet Aysan, şiirlerine de bu duyarlılığı 

yansıtmıştır. Şair bu konu hakkında Işık Kansu’yla yaptığı söyleşide görüşlerini şu 

şekilde belirtmiştir: “İçtenlik şiirin ögelerinden yalnızca birisidir. Tek başına yeterli 

değildir. Şiir gerçekliğe dayanırken, bir yandan da onu aşmaya çalışır. Dünyayı 

kavrama ve çözmeye uğraşmasının, değiştirmenin bir parçası değil midir? Şiirin 

işlevi içtenlikle güç kazanır. Yeni bir yüzyıla hızla koşarken, şiir dünyada 
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kardeşliğin, barışın ve eşitliğin şarkısını söylemeye devam edecektir.” (Kansu, 1984: 

5) 

 Aysan’a göre şiir samimiyet ile güç kazanan ve bu yolla geniş kitlelere ulaşan 

bir öğedir. Bunun yanı sıra şaire göre şiirdeki işlevsellik şairin isteği dışında, okur 

tarafından da ortaya çıkarılabilen bir durumdur. Yani okur, şiiri kendi ihtiyacına göre 

yorumlar, değerlendirir, çoğaltır hatta zenginleştirir. Bu düşüncesini Pablo 

Neruda’dan alıntıladığı bir bölümle açıklar: “Şiir ve işlevi konusunda çok yazı 

yazıldı. Bu konuda kuramsal şeyler söylemek yerine, Pablo Neruda’dan sevdiğim bir 

alıntı yapsam nasıl olur? Şöyle diyor, ‘orada yaşıyor insanlar, benim alçakgönüllü 

şiirimi kendilerine kılıç yapacak, büyük acıları arasında terini silecek, mendil diye 

açacak ya da ekmek savaşında silah olarak kullanacak…” (Satıcı, 1984: 18) 

3.4.5. İmge Dünyası 

 “Yazınsal dilin uyandırdığı her türlü duyusal etki; her türlü çarpıcı dil; 

eğretileme; simge; her türlü söz sanatı” (Salman, 2004: 65) olarak 

tanımlayabileceğimiz imge, her şairin şiirindeki zenginliğin en önemli 

unsurlarındandır. Behçet Aysan şiirlerinde de imge son derece önemli bir yer tutar. 

Şiirlerindeki imge dünyası zengin ve özgün duyuşa sahip olan Aysan, imgeyi şiirdeki 

tek gerçeklik olarak algılamaz. Ona göre imge şiirin önemli bir parçası olmalı, ancak 

salt amaç haline getirilmemelidir. Yaşanan dünya ve bu dünyanın şiire yansımalarını 

somutlamak amacıyla imge kullanılmalı ve bu unsurlar günümüz karmaşık dünyasını 

vurgulamalıdır. Ancak Aysan’a göre imge kullanımında bile bir işlevsellik 

aranmalıdır. Bu düşüncesini Turgay Fişekçi ile yaptığı bir röportajda şöyle açıklar:  

“Günümüz şiirinde imge anlayışı, geçmiş kuşakların imge 

yapısından, fütürist, simgeci, gerçeküstücü şiirin imge anlayışından çok 

farklı. İmge yapmak için imge yapılmaz. Çağdaş şiirin bütün büyük 

ustaları, Mayakovski, Nâzım, Aragorn, Neruda, Ritsos imgeden sonuna 

kadar yararlanmışlar ama imgeyi hiçbir zaman şiirin amacı 

yapmamışlardır.  
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 Şiir yaşanılan dünyadan ve gerçekten bağımsız, kendi kendine yeten bir 

imge yığını olamaz. Günümüz dünyasının karmaşık gerçeği yeni ve 

şaşırtıcı imgelerle kurulabilir. Birbirinden uzak gibi görülen gerçeklerin 

ve imgelerin beklenmedik bir biçimde yan yana getirilişi, anlatılmak 

isteneni daha canlı, duyulabilir ve çarpıcı kılar kanısındayım.” (Fişekçi,  

1984: 16)  

“Bir yapıtta imge sayısı ne kadar artarsa, anlamlandırma ya da yorum o kadar 

‘krize girer.’” (Atakay, 2004: 70) Aysan, şiirinde kullandığı imgelerden 

vazgeçmemiş, ancak bu konuda eleştirilmekten de kurtulamamıştır. Türk şiirinin 

önde gelen isimlerinden olan Cemal Süreya, Aysan’ın şiirini beğendiğini 

vurguladıktan sonra, onu uyarmaktan da geri durmamıştır: “Behçet Aysan’ın 

şiirlerini okuyorum. Biçimle gelişen, ama ondan sık sık taşan bir şiirsellik buldum bu 

arkadaşta.” (Cemal Süreya, 1985: 40) diyen usta şair, ardından  Behçet Aysan’ın 

şiirlerindeki imge ve alışılmamış bağdaştırmalar konusunda da Aysan’a eleştiri de 

bulunmuştur: “Yine de o tür öğeler (“hasretin çırağı”, “gurbetin kalfası”, “ayrılıkların 

ustası”) kendine özgü bazı buluşları görünür olmaktan çıkarmakta. Tehlikeli bir 

yokuş bu. Kişi bir gün bakar ki kendini gözden çıkarmış.” (Cemal Süreya, 1985: 40)    

 Yine başka bir yerde imge hakkında Behçet Aysan şu ibareleri kullanır: 

“Şiirdeki düşünceler gibi şiirin düş gücü ve düşün imgeleri de somuttur.” (Aysan, 

Arşiv)51 Şairin, şiirlerinde kullandığı imgeler hakkında tespitlerde bulunan Refik 

Durbaş, Aysan için “İmgelem gücünü anılara, daha çok da geçmişe bağlayarak küçük 

küçük resimler çiziyor.” (Durbaş, 2010: 16) der. Yani Durbaş’a göre Behçet 

Aysan’ın şiirlerine yansıttığı imajlar, aslında şairin yaşantılarının bir ürünüdür. 

 Şairin imge dünyasını somutlamak adına şu dizeleri örnek olarak verebiliriz: 

“ (…) bak sabah yaklaşıyor birazdan ufuk moraracak 
Sevgilim çıplak sokaklarında 
   ayak seslerim dolaşsın 
yasak 
ırmaklarında yıkanayım 

                                                             
51 Bk. Ekler bölümü “Şiirin ve Aşkın Geleceği”, s. 189 – 190. 
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 avuçlarına karlı öpüşler 
   bırakayım 
rüzgâr  
unutulmuş  
bir dağ çeşmesine  
götürsün bizi 
 
zamanın saatleri unuttuğu 
şavkıyan bir dağ çeşmesine. (…) ” (“Bir Eflatun Aşk”, s. 128)  
 
 Behçet Aysan’ın şiir dünyasında “imge”nin önemine vurgu yaptıktan sonra, 

şairin sıklıkla kullandığı imgelere değinmek istiyoruz. 

3.4.5.1. Renkler 

Behçet Aysan’ın şiir ve imge dünyası içinde renkler önemli bir yer tutar. Şair, 

şiirlerinde yansıtmak istediği duyguları, yaşanmışlıkları, sevgileri, korkuları, acıları 

anlatırken renklerin dünyasından sıklıkla faydalanmıştır. Hemen her şiirinde Aysan, 

renklerden faydalanarak tamlamalar kurmuş, şiirin imge dünyasını bu şekilde 

zenginleştirmiştir. Sadece şiirlerinde değil şiir başlıklarında da göze çarpan renkler 

vardır. Tespitimizle paralel bir saptamayı Ramis Dara da yapmıştır:  

“Ayrımcılıkları (nuance) hesaba katarsak, onun, şiirlerinde 32 

ayrı rengi, tam 115 kez kullandığını sayabilirsiniz. Morarmak, ağarmak, 

sararmak, kararmak gibi renk kökenli eylemler; akça pakça, boz bulanık, 

karayazılı, karasevda gibi içinde renk bulunan deyimler; bakır(dan), 

gümüş(ten), altın, yeşim taşlı, yakut, çini mürekkepli, nar kabuğu, katran, 

karanlık gibi ilk elde bir rengi düşündürten sözcükler bunların dışında. 

(…) Behçet Aysan’ın renklere düşkünlüğü şiir başlıklarına da yansımış: 

‘Siyah Süvari’, ‘Bordo Bir Ömre Gazel’, ‘Beyaz Geceler’, ve ‘Sesler ve 

Küller’in son bölümü olan, ‘Dört Eflatun Şiir’deki şiirler: ‘Bir Eflatun 

Kelebek’, ‘Bir Eflatun Aşk’, ‘Bir Eflatun Menekşe’, ‘Bir Eflatun Ölüm’. “ 

(Dara, 1988: 79)  

Ahmet Ada da Aysan şiirlerindeki renklerin yoğun kullanımına dikkati 

çekmiştir: “Behçet Aysan’ın şiirlerinde renklerin önemli bir yeri var. Renkler, 
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ara renkler, kimi zaman mecaz olarak, kimi zamanda duyarlıkları belirleyen 

öğe olarak yer aldı şiirlerinde.” (Ada, 1995: 6) 

Aşağıda şairin, şiirlerinde kullanılan renkler ve oluşturdukları tamlamalardan 

bazıları sıralanmıştır: 

“mor bir leke” (s.17), “devrilen turuncu bir ayın şavkı” (s.20), “kuzguni bir deniz” 

(s.21), “rüzgârların beyazdan yelesi” (s.23), “yelesi gümüşten/ sevdası sütbeyaz” 

(s.31), “hüznün sütbeyaz güğümünden” (s.39), “beyaz bir yazıya” (s.41), “saldı puslu 

bulutların gri hüznünü” (s.43), “indirdi kepengini üstümüze/ kara böğürtlen bir gece” 

(s.46), “lacivert kar” (s.50), “portakal rengi bir akşam” (s.51), “mora çalan bir tekne” 

(s.55), “şehir, vişneçürüğü çürükler içindedir” (s.59), “bordo böğürtlen” (s.60), 

“bordaları kuzguni siyah” (s.63), “kara/ bir güneş” (s.66), “mavi kenarlı düşlerim” 

(s.68), “küf mavisi bir yağmur” (s.75), “altın benekli fundalıklar” (s.82), “kara 

kapkara bir atlı küheylan” (s.93), “ak bir zambağa binmiş” (s.95), “mor bir ayrılığa 

gazel söyleyen/turuncu bir aşka, lacivert kedere” (s.100), “sarı çınar yaprakları” 

(s.110), “mor benekli kelebekler gibi” (s.116), “bir eflatun kelebek” (s.125), “eflatun 

özgürlük” (s.130), “al bir düş atı” (s.137), “hiç görmediği bir gezgin bulut/mavi” 

(s.166), “mavi damarlı/ etten ve kemikten bir atlas” (s.192), “siyahlar/ içinde bir 

kadın” (s.197), “kırmızı bir gül” (s.197), “mavi taslak” (s.199), “sislerin arasında 

kırmızı bir ay” (s.215), “karameşelerde kırmızı ağartılardık” (s.242), “Akdeniz 

mavisi” (s.246) 

 3.4.5.2. “Gece” İmgesi 

 Aysan şiirlerinde sıklıkla kullanılan imgelerden biri de “gece”dir. “gece” 

bazen kötülüğü içinde barındıran bir sığınak olurken, bazen de yanlışlıkları, 

çirkinlikleri, düzensizliği gizleyen bir örtü görevindedir. Çoğu şairin gözünde “gece” 

romantizm ve aşkla ilgili öğeleri içerirken, Aysan’da bu durum çok nadir görülen bir 

ayrıntıdır. Aysan’ın şiirlerinde tespit edebildiğimiz kadarıyla “gece” metaforunun 

yansıdığı mısralar şu şekildedir: 

“ipekten bir gecedir kayar gider” (s. 10) 

“gecede, birer karşı gecedir onlar/ içimizdeki /ve dışımızdaki/ bütün gecelerin” (s.11) 
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“gece de/ homurtuyla/ kederli bir tren/ gibi geçer,” (s. 40) 

“yaşadıklarını/ anmak için beyaz bir yazıya/ gecedesin, ay ışığına sevdalan/ 

şakayıklara sor” (s. 41) 

“indirdi kepengini üstümüze/ kara böğürtlen bir gece” (s. 46) 

“nereye, ey hem hıristiyan/ nereye, ey hem müslüman/ org ve tamburla/ geceyi/ 

karşılayan/ yaşlı balat” (s. 56) 

“işte gidiyoruz oraya/ geceyi lacivert/ bir elişi kağıdı gibi/ sadece yıldızları/ 

kırpmakta kullanmak için” (s. 74) 

“ne leylakların/tomurundan/ haberiniz var/ ne önünüzden/ kara bir tabut/ gibi geçen 

geceden” (s. 96) 

“eskiyen/ aşkları bırakıp/ yeni yükler aldıkları/ beyaz bir gecede” (s. 113) 

“hani düşlerin ve ölümün annesi gece” (s. 242) 

“yıldızları sönmüş gece” (s. 244) 

3.4.5.3. “Ateş” İmgesi 

 Bilindiği gibi Behçet Aysan, Türk tarihinde de derin izler bırakmış “Sivas 

olayları” sırasında çıkan Madımak yangını sırasında hayatını kaybeden 

aydınlarımızdandır. Hayatının sona ermesine yol açan ateş ve alevler hazin bir 

tesadüf sonucu şiirinin de en önemli metaforları arasındadır. 

 Şair “ateş”, “alev” vb. kavramları şiirinde sıklıkla kullanmış. Tamlamalar, 

alışılmamış bağdaştırmalar, imgeler, bağlamlar kurmuştur. Aysan’ın şiirinde yer alan 

bu imge ile ilgili örnekleri şöyle sıralayabiliriz: 

“siste yıldızlar yanar/ tutuşturur yüreğimizin çırasını” (s. 10) 

“bir öpüşün bıraktığı harlı leke” (s. 13) 

“günlerim değiyordu ateşten bir dolunaya” (s. 16) 

“ve niçin / kavruk otlar gibi/ tutuşur/ o ilk sevdalar” (s. 18) 

“ikimiz de savrulan mor çığlıkların/ katmışız çivitini aşkların ateşine” (s. 29) 

“alevlerle / sevişen/ bir semenderin/ kalbi” (s. 48) 

“küf mavisi bir yağmur” (s. 75) 

“pırnal ateşinin soluğu” (s. 75) 

“yanık otlar gibi kavrulmuş” (s. 83) 
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“peki şimdi kim bildirecekti ateşin vaktini” (s. 215) 

“hep onu aradım tutuşan samanların yanışını” (s. 239) 

 

 

3.4.5.4.“Güvercin” İmgesi 

 Sol ideoloji ile hayata bakan ve şiirlerine de bu anlayışını serpiştiren Behçet 

Aysan’ın sıklıkla kullandığı imajlardan biri de “güvercin” ve onun kavram haritası 

çerçevesinde çağrıştırdıklarıdır. Bağlam itibarıyla özgürlüğü, barışı, masumiyeti, 

saflığı simgeleyen “güvercin” Aysan şiirine aşağıdaki kullanım şekilleriyle girmiştir: 

“benimse/ çiğnenmiş zakkum/ yüklemiş yorgun/ kalbimden/ aşk da/acı da/ her şey 

ama her şey geçer/ kör/ bir güvercinin/ türküsü/ bile./ tortusu kalır.” (s. 40) 

“darı satarım/ savrulması için güvercinlere.” (s. 49) 

“güvercin/ kanı ve katran” (s. 52) 

“al bir at, devrilmiş haliç’e/ balat, yorgun ve karadenizli bir güvercin/ sürüsüyle” 

(s.56) 

“ak bir yaban güvercini/ gibiydin aşk/ vişnelere/ bulaştın kirlendi beyazın” (s. 91) 

“dağıldı kitapları/ dağıldı şiirler/ ve roma hukuku/ güvercin/ konamadı” (s. 95) 

“herhangi bir yerinde dünyanın/ bir tutuklunun yüreğindeki avluya/ konuyordu/ bir 

güvercin” (s. 108) 

“koşan güvercin sürüsü/ sus” (s. 147) 

“havalanır ak güvercin çatılardan” (s. 163) 

“sana yağmur getirirdim/ güvercin/ kanatlı mektuplarda” (s. 199)   

 
3.4.6. İşlediği Başlıca Temalar 

“Şiir çığlıkların, gözyaşlarının, okşayışların, öpüşlerin, iniltilerin gizlice 

anlatmağa çalıştığı ve eşyanın görünürde malik olduğu hayat ve tahmin edilen 

maksadına ifade etmek ister göründüğü bu şeyleri veya bu şeyi konuştuğumuz dil 

vasitasile tasvir aslına irca etmek tecrübesidir”. (Valery, 1991: 20-21)  

Behçet Aysan toplumcu şairler arasında kendine özgü bir şiir dili geliştirmiş 

şairlerdendir. O her ne kadar halkın sorunlarını, dertlerini, acılarını, üzüntülerini, 

mutluluklarını ya da umutlarını şiirlerine taşımayı önemsemiş olsa da; tüm bu 
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duyguları bireyin dünyasından vermeye çalışmıştır. Çünkü Aysan toplumculuğa, 

bireyden ve bireyin sorunlarından yola çıkılarak ulaşılacağına inanan bir sanatçıdır. 

Bu yüzden gündelik yaşamda yaşanılan dünya düzeninde bir bireyin ne tür sorunları 

varsa, Behçet Aysan’ın şiirlerinde de o konular işlenmiştir. 

3.4.6.1. Aşk ve Kadın 

Behçet Aysan şiirlerinde aşk sıklıkla işlenen bir konudur. Tabii ki aşk ve 

kadın kavramlarını birbirinden bağımsız olarak değerlendirmek zor olsa da, Aysan 

şiirlerinde zaman zaman bu kavramların farklılaştığını görmekteyiz. 

Aşk 

Birçok şairimizde olduğu gibi Behçet Aysan’da da aşk,52 sıklıkla işlenmiştir. 

İnsanoğlunun duygu yoğunluğu açsından en uç noktalarda yaşadığı aşk kavramı 

Aysan’da da hak ettiği yeri bulmuştur. Kişisel yaşamında olduğu gibi şiirlerinde de 

sevgi ve aşk kavramlarını işleyen Aysan, bu konuyu farklı açılardan ele almıştır.  

Behçet Aysan, şiirlerinde aşkın tanımını yapmış, sevgilisine yaşanılan zamandan 

şikâyetlerde bulunmuş, daha güzel bir gelecek hayali kurarken aşkını da bu geleceğin 

en önemli yapı taşlarından biri haline getirmiş, biten bir aşkın arkasından ağlamıştır.  

Tüm bunları şiirlerinin genel havasına da sinmiş olan kısık ses tonu ve yüksek 

duyarlılık ile yapmıştır. Şiirlerinde hayalindeki sevgiliyi anlatmak yerine özlediği 

aşkı anlatmış ve aşk duygusu aracılığıyla toplumsal eleştirilerde bulunmuştur. 

Aysan bir konuşmasında “aşk” kavramı hakkında şu yorumu yapar: 

“Günümüzde her şey gibi aşk da yara aldı. Şiir ve aşk zaten her zaman iç içedir. 

Üstelik şiirin ve aşkın aynı paydada toplanabilecek özellikleri de vardır, yine 

Neruda’nındı, ‘şiir ve çılgınlık el ele giderler.’ Bize düşense Mayakovski gibi, 

korumak olsun ‘sevgili’ sözcüğünü. “ (Satıcı, 1984: 19) 

 Yine Behçet Aysan “aşk” kavramı üzerinde neden bu kadar yoğun 

durduğuna açıklık getiren ibareler kullanarak “şiir ve aşk”ın aynı düzlemde 

birleştiğine vurgu yapar ve şunları söyler:  
                                                             
52Bk. aşk şiirleri İnci ASENA, Türk Yazınından Seçilmiş Aşk Şiirleri, İstanbul, Adam Yayınları, 1992. 
Kemal EROL, Modern Türk Şiirinde Aşk Ölüm ve İntihar, Ankara, Akçağ Yayınları, 2010. 
Laurent MİGNON, Çağdaş Türk Şiirinde Aşk, Aşıklar, Mekanlar, Ankara, Hece Yayınları, 2002. 
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“ Şiir, insanlığın en yüksek onurudur. Aşk da öyle. Şiir, ilkel büyü ve 

ritmin gelişimidir. Aşk ise ilkel içgüdülerin, duyusal gerçekliğe ulaşması. 

Aşkın ve şiirin tarihi ortaktır. Yüzlerce yıllık kaderi, geçmişi ve geleceği. 

(…) Bu karmaşık dünyada aşk, kişiliğin içinde bulunduğu duruma bir 

karşı koyuşudur. Şiir de öyle değil midir? Şiirin ana teminin, ana 

konusunun, özünün şaşırtacak kadar değişik biçimlerde aşka yaslanması 

sadece bir rastlantı mıdır sizce?” (Aysan, Arşiv) 53  

 “Aşk” ve “Sevgili”yi korumamız gerektiğine inanan Behçet Aysan’ın 

şiirlerinde karşımıza çıkan aşk kavramını farklı başlıklar altında inceleyelim. 

Yoğun Aşk 

Aysan’ın şiirlerinde hayatın merkezinde yer alan ve tüm güzellikleri daha da 

anlamlı kılan bir aşk duygusu sezinlenir. Bu duygu onu yaşama bağlayan, onun 

hayattan tat almasını sağlayan bir histir. Şairin bu tip şiirleri imge yoğunluğu 

bakımından okurun hayal ve duygu dünyasını zorlar. “Bir Eflatun Menekşe”, 

“Semender” ve “Ansızın” şiirleri Aysan’ın aşk ve imge zenginliğini bize sunan 

önemli örneklerdir. Aşağıda “Bir Eflatun Menekşe” ve “Semender” şiirlerini 

vereceğiz: 

BİR EFLATUN MENEKŞE 
(…) 
bak sabah yaklaşıyor birazdan ufuk moraracak  
sevgilim çıplak sokaklarında  
ayak seslerim dolaşsın  
yasak  
ırmaklarında yıkanayım  
avuçlarına karlı öpüşler  
bırakayım  
 
rüzgar  
unutulmuş  
bir dağ çeşmesine  
götürsün bizi 
(…) 
ey eflatun aşk  
bana eflatun yağmurlar  

                                                             
53 Behçet Aysan’ın kendi el yazısıyla yazdığı notları için bakınız “Ekler” bölümü, “Şiirin ve Aşkın 
Geleceği”, s. 189 – 190. 
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yağdırabilir misin  
 
getirebilir misin geçen günleri geri  
tutup yıldızları yanıma oturtabilir misin  
 
sana neyi anlatayım  
her sarnıç küflü bir yağmuru  
her sevda bir ayrılığı yaşar. (s. 128-129) 
 

“ufuğun morarması”, “sevgilinin çıplak sokaklarında ayak seslerinin dolaşması”, 

“avuçlarına karlı öpüşler bırakılan sevgili”, “eflatun aşk”, “yıldızları sevgilinin 

yanına oturtmak”, “küflü yağmur” vb. ifadeler ile kurulan alışılmamış 

bağdaştırmalar, şiirdeki imge dünyasını zenginleştiren unsurlardır. Bu bağdaştırmalar 

yardımıyla, şiirde işlenen aşk duygusu daha yoğun bir çerçevede okuyucuya 

aktarılmıştır.  

SEMENDER  
kurtarılmış bir kalptir taşıdığın  
senin, ne bakırdan bükülmüş  
ne de geçirilmiş bir değirmenden  
kimselere benzemeyen.  
 
kurtarılmış bir aşk yaşıyorsun  
sen, ne paranın kiri sinmiş  
üstüne, ne yalan safran gibi  
almış rengini onun.  
 
hiçkimse de olmayan bir aşk  
 
alevlerle  
sevişen  
bir semenderin kalbi gibi. (s.48) 
 
Alevlerin içindeki semender mitolojik bir karakter olarak karşımıza çıkar. Bu şiirde 

alev, semender, aşk üçlemesi etrafında; saf, arı, kimsede olmayan duru bir aşk 

anlatılıyor. 

 
Behçet Aysan’ın kızı Eren Hanımın aktardığına göre Adviye Hanımın 

hastalık haberini alan şairin İzmit’ten Ankara’ya dönerken kaleme aldığı “Onu Bana 

Bağışla” şiiri de, Aysan’ın hayatının merkezine aşkı ve sevdiği kadını aldığını bize 
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gösterir. Aynı zamanda bu durum şairin aşkı uğruna değer verdiği her şeyden 

vazgeçmeyi göze alabildiği izlenimini verir. 

ONU BANA BAĞIŞLA 
saat kulesinin ışığı vagonun camlarına 
   vuruyordu 
camlarda 
buzdan 
 
orkide ve menekşeler 
 
silince buğusunu 
  senin yüzün çıkıyordu. 
 
bir gece yarısı 
  yabancı bir şehirde, 
 
bir gece yarısı treninde 
senin yüzün. 
(…) 
ey hayat onu bana bağışla 
 
yırtıp atayım 
bütün şiirlerimi 
 
ne boşnakça konuşayım  
ne brahmsı dinleyeyim 
 
ey hayat onu bana bağışla 
 
düşmesin ardıma 
 ölü bir kadın yüzü 
 
razıyım çağdaş bir derviş gibi 
türküler söylemeye 
 
oturduğum 
şu ağaç kütüğü 
 
 fırtınalarda kumlar 
terk edilmiş âşıklar 
 sarhoşlar ve serseriler 
 için 
 
razıyım  
türküler söylemeye. (s. 165-169) 
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“Aşk İçin Yedi Prelüd” şiirinde yaşama sebebi aşk olan bir Behçet Aysan 
karşımıza çıkar: 
 
AŞK İÇİN YEDİ PRELÜD 
(…) 
sen yanıma gelince  
yıldızlar  
koşuşur karanlığa  
 
güvercinler  
ayaklanır  
 
rüzgâr rüzgârla konuşur  
 
büyülü bir gülüş olur zaman  
 
savrulur  
yanık ekinlerin tınazına. (s. 184) 
 
4.  
sen yanıma gelince  
bahar  
 
dallarını kuşanır  
 
zümrütten bir  
zümrüdüanka  
 
kanat vurur içime  
 
solar kanla işlenmiş  
 
narçiçeği  
kanaviçe  
 
sen yanıma gelince  
 
ve nakkaşlar  
 
yüreğimin nakkaşları  
 
yorulup  
 
uzun bir uykuya dalar  
sen yanıma gelince. (s.185) 
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5.  
sen yanıma gelince  
 
gelin  
gibi bir gelincik  
 
süslenir  
 
sulardan aynalarda  
 
yel değirmenleri  
öğütür ne varsa  
 
kederi  
 
ve belki  
 
bir milyon  
istiridye avcısı  
inciler  
çıkarır  
 
sütbeyaz  
bir sevdanın  
 
diplerinde. (s.186) 
 
Şair için hayata ait hangi güzellik varsa, sevgili ile beraberken, bu güzellikler ortaya 

çıkmaktadır. Şiirde anlatılana göre, hayatın anlamlı ve yaşanılası kısmı ancak ve 

ancak sevdiğinin varlığı ile can buluyor. 

 
“Çini” şiirinde de aşk ekmek gibi kutsal ve hayati, deniz feneri gibi karanlığın 

içindeki umut halidir: 

ÇİNİ 
(…) 
ekmeğimsin, sevgilim, deniz fenerim 
dağılınca gece mor bir leke kâğıda. (s.17) 

Sığınak Olan Aşk 

Behçet Aysan için aşk tüm kötülüklerden uzak durabildiği, yüzünün 

gülebildiği, mutluluk duygusunun içini ısıttığı bir sığınak görünümündedir. O,  

hayatın acımasız ve karamsar yapısından, yaşadığı bu yoğun duygu sayesinde arınır. 
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Şairin bahsi geçen bu tip şiirlerini başlıca “Dağılan Gül”, “Çini”, “Aşkın da Köle 

Çağı Vardır”, “İpekten Gece Gitme Kal Leylaklar” olarak sıralayabiliriz. “Çini” 

şiirinde geçen şu dizeler aşkın nasıl bir sığınak nasıl bir liman olduğunu bize sezdirir: 

 
ÇİNİ 
gölgen üstümü bulut gibi alınca  
demirlerim ben serin kuytularında. 
(…) (s.17) 

 

“Aşkın da Köle Çağı Vardır” şiirinde Aysan aşka sığınsa da bunun nafile bir 

çaba olduğuna vurgu yaparak, hayatın tüm acımasızlığıyla vurmaya devam ettiğini 

ifade eder: 

AŞKIN DA KÖLE ÇAĞI VARDIR 
(…) 
sığındımsa da boşuna 
kurtulmak için acıdan 
büyük aşkların koruganına. (…) (s.63) 
 

“İpekten Gece, Gitme Kal, Leylaklar” şiirlerinin yazıldığı dönemin siyasal 

özelliklerini de göz önüne alırsak, kadın; hem bir sığınak hem de tomurcuklanan 

aşkın ve umudun işaretleri olarak karşımıza çıkar: 

İPEKTEN GECE, GİTME KAL, LEYLAKLAR 

İpince ipekten gece 
hışırdasa yırtılır gibi 
çalıyor sessizliğin kampanası 
dışarda, afiş asıyor çocuklar 
uzaktan silah sesleri geliyor 
kal diyor, bir kadın sesi - 
gitme kal, 
ve patlamaya hazırlanıyor 
leylaklar... 
 
kalbim de. (s.65) 
 

Bitmiş bir aşkın arkasından yaktığı ağıt ile sevgisini bir yurt gibi güvenli ve 

sığınmaya değer bir yer olarak nitelendiren Aysan, aşkı yurt metaforuyla bir tutarak 

kendine yeni bir sığınak yaratmaktadır. Çünkü dünya yüzeyinde her insan kendi 

toprağında, kendi yurdunda rahat ve güvende bir yaşam sürer.   
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DAĞILAN GÜL  
ne söylersen söyle bu aşk ikimizindi  
ikimizindi bir zamanlar aynı gökyüzü  
bir samanın tutuşması gibi olan şey  
biraz erzurumdu biraz rize biraz mardin  
geniş, dingin, sürekli bir yurt gibi.  
… (s.143) 

Aşk ve Siper 

Aysan şiirlerinde aşk, yaşamın tüm engellerine karşı dik durabilmesini 

sağlayan ve şairin zorluklarla mücadele gücünü arttıran bir siper görevi de 

üstlenmiştir. 

AŞK İÇİN YEDİ PRELÜD 
(…) 
2.  
sevdalar vardır  
derin kuyularda  
eski sarnıçlarda  
yaşar  
gün görmüş  
acılar bilmiştir  
 
direnir  
 
kim bilir kaç işgal geçirmiştir  
 
yurdum gibi. (s.183) 
(…) 
7.  
süngüler aşkı yasaklayamaz  
 
uzansam tutabilirim ellerini  
süngüler  
düşleri  
yasaklayamaz  
 
bir dahaki duruşmada  
giy  
gelinliğini  
 
düşlerde olsun  
 
ilk  
gecemiz. (s.188) 
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Kadın, Sevgili ve Şiir54 
 

Her yönüyle şair olan ve şairliğini bir anlamda hayatının temel taşı ve varoluş 

sebebi olarak algılayan Aysan, zaman zaman sevgili kavramı ile şiir arasında da 

eşlemlik kurmuştur. “Üç Anı Üç Şehir” şiirinde, sevgilisini özleyen ve bir türlü 

aklından çıkaramayan şair, sevgilisine duyduğu özlemi sevdiği bir dize ile kıyaslar: 

  

ÜÇ ANI ÜÇ ŞEHİR 
yağmur hızlandı, sığınsam yağmur duraklarına 
ah, sevgilimse sevdiğim bir dize gibi aklımda 
belki nâzım’dan 
belki rembo, neruda. (s.67) 
 

“Yazmadan Edemedim” şiirinde, şairin bir şeyler yazma amacı dizelerinin sevgili 
tarafından okunmasıdır: 

YAZMADAN EDEMEDİM  
rüzgâr bu şiiri sana götürsün 
kâğıttan yaptığım 
o işlemeli 
kayıklar 
fırtınalara 
dayanan. 
koş rüzgâr koş. 
 
yazmadan edemedim. (s.99) 
 

Aşk ve Gelecek  

Behçet Aysan’ın hayalini kurduğu güzel bir aşk ve güzel bir gelecek kavramı 

âdeta iç içedir. Güzel bir aşkla kurulacak yaşanılabilir bir gelecek özlemi onun aşk 

şiirlerinde vurgu yaptığı noktalardan biridir. “Teni Başka İpeğin ve Kömürün” 

şiirinde yaşanan andan şikâyet eden şair yaşanılan bu kötü coğrafyadan aşk ile 

gitmek ve gidilen yerde aşk dolu bir dünya kurmak arzusunu taşır: 

 
                                                             
54 Türk şiirinde kadın temalı şiirler hakkında araştırma için bk. Erol GÖKŞEN, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Türk Şiirinde Tema Olarak Kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011. 
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TENİ BAŞKA İPEĞİN VE KÖMÜRÜN 
gitmek için işte aşkla 
avlusu güherçile kokan  
bu şehirden 
gitmek için 
ve aşkla 
teni başka bir gökyüzünün 
                         tırmıklarla 
yeniden deşildiği oraya. 
(…) 
gitmek için işte aşkla 
avlusu güherçile kokan 
bu şehirden 
gitmek için 
ve aşkla 
teni başka bir derin denizin 
                                 ığrıplarla 
yeniden deşildiği oraya. (s.73-74)  
 

“Unutulmayan” şiirinde şair, barış dolu günleri aşk ve sevgiyle kurma özlemi 

içindedir. Her güzel şeyin kolayca gerçekleşeceğine inanan şair geç de olsa hayatın 

zorluğunu fark etmiştir. Yine de Aysan, güzel bir gelecek hayali kurmaya devam 

eder:   

UNUTULMAYAN 
(…) 
bense, yulaf kokan 
dağlı ellerinde 
dolaşmak gibi kolaydır 
sanırdım yaşamak ve sana kansız 
                                bir gökyüzü 
 
getirirdim 
getirebilsem ah, 
-avlusunda çocukların 
korkmadan oynadığı- 
lalelerle 
donanmış simli bir gökyüzü. (s.13-14) 
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Şair, “Keder Atlası” şiirinde henüz bulamadığı ama bulmayı ümit ettiği tarçın 

kokulu ve aşk dolu şehrini arar. Ayrıca bu şiirde umudun içinde umutsuzluğu da 

çağrıştıran dizeler vardır:  

KEDER ATLASI 

(…) 

var mı  
kederin atlasında  
tarçın kokulu bir şehir  
inmemiş olsun damlarına  
gözyaşından  
yıldızböcekleri  
ve tarçın  
kokulu  
bir aşk  
hiç ölmeyen. (s.19) 
 

Aşk ve Ayrılık 

Aşkın olduğu yerde hep ayrılık da bulunur. Aysan şiirlerinde aşk kadar ayrılık 

da hissedilen bir olgudur. Biten aşklar, aşkın gelip geçiciliğine vurgu yapılarak 

aktarılır. Aşkın yoğun ve yüce bir duygu olduğu kadar içinde hep bir ayrılığı 

barındırdığı gerçeği bu şiirlerde her zaman kendini hissettirir. 

 
BİR EFLATUN AŞK 
(…) 
ey eflatun aşk  
bana eflatun yağmurlar  
yağdırabilir misin  
 
getirebilir misin geçen günleri geri  
tutup yıldızları yanıma oturtabilir misin  
 
sana neyi anlatayım  
her sarnıç küflü bir yağmuru  
her sevda bir ayrılığı yaşar. (s.129) 
 
“her sarnıcın gördüğü küflü yağmur” ve “her sevdanın yaşadığı ayrılık” şiirde 

hissedilen ayrılık duygusunu perçinler. 
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AŞKIMIZIN O KARARAN  
   
1.   
koştum sana geldim ey acı  
ey terkedilmiş   
ilençli dinginlik   
ey yenilmiş  
bir aşkın şarkısı  
işte geldim.  
(…)(s. 135) 
(…) 
ey gümüş yürek burgacı  
ey yenilmiş 
bir aşkın şarkısı 
ey keder 
ey acı 
                   işte gidiyorum 
düşerken 
ardına söğütlerin 
kan 
portakalı 
gibi bir güneş 
düşerken ardına bütün  
                      mutlulukların 
ve 
aşkımızın bizim 
o kararan. (s.138) 
 

“Örüp İnce Bir Tığla” şiirinde biten bir aşkı dağılan bir gerdanlığa benzeten 

şair, bu acının nasıl paramparça bir yürek bıraktığını somutlamaktadır: 

ÖRÜP İNCE BİR TIĞLA 
(…) 
sessizce  
gün 
 batıyor,bir aşk bitiyordu 
bir aşk dağılmış  

bir gerdanlık gibi. (…) (s.15-16) 
 

“Eski Fotoğraflar” şiirinde de yine aşkın ardından hemen gelen ayrılık acısına 

vurgu yapılmıştır: 
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ESKİ FOTOĞRAFLAR 
(…) 
unutulmuş bir akşamdı, ruhum 
acıyla bağırırdı, çığlık çığlığa 
aşk fazladır bize, koşar hemen  
  gelir ayrılık. (s.195)  

“Biten Bir Aşkın Şiiri” aslında Aysan şiirlerinde ayrılığa dair söylediğimiz 

tüm sözleri özetler niteliktedir: 

 
BİTEN BİR AŞKIN ŞİİRİ 
seni aşkın ve tanburun sesi getirdi 
kırık bir tanbur ve kırık bir aşk  
bir çocuk çığlığıyla koşarak bir anı 
ve uzak bir geçmiş sonsuzluğuyla yitirdi 
 
koşarak bir çocuk çığlığıyla bir anı 
anlatabilecek hiçbir şeyi olmayan  
olmayan titrek bir mum ışığında 
yaşanan ve yaşanabilecek olan her şeyi  
 
kavgalar ve şehirler ve aşklar 
rüzgârın sularının durulduğu yerden 
ayrılıklara ve duvar surlarına konan 
yaralı bir kuştur belki bilmeyen gece 
 
biten bir aşktır bana bunları hatırlatır 
biten bir aşkın nehirler olduğu gece 
serüvenler ve ayrılıklarla geçen 
kırgın, umutsuz ve aşkla dolu gece  (s.247) 
 

Aysan aşka ve sevgiye bu kadar değer verirken; insanlarınsa bu güzel 

duygunun içini boşaltmaya çalıştığını görmesi, şairi çileden çıkarır. Şair şiiriyle bu 

duruma isyan eder. Aşkın kirlendiğini ve samimiyetsizleştirildiğini vurgular. 

“Sevmeyi Unutanlar İçin” ve “Karasevda” bu amaçla yazılmış şiirler arasında 

gösterilebilir: 

 
SEVMEYİ UNUTANLAR İÇİN  
sevmeyi unutmuşsunuz kardeşler 
yalan her şey gibi 
aşklarınız da. 
(…) (s.96) 



71 
 

 

Dünyada gerçek olan hiçbir şey kalmadığına vurgu yapan şair, “aşk”ın da 

artık sahteleştirildiğine vurgu yapmaktadır.  

 

KARASEVDA  
ak bir yaban güvercini 
gibiydin aşk 
vişnelere 
bulaştın kirlendi beyazın. 
 
takılamayan 
telli duvak 
 
verilemeyen mendil 
 
düşlerde 
kaldın. 
(…) (s.91-92) 
 

Saf ve masum olan aşk, “ak bir yaban güvercini”ne benzetilmektedir. 

“Vişnelere bulaşan” yani kana bulaşan aşk bütün masumiyetini kaybetti. Aşk 

kavramıyla birlikte anılan tüm umut ve güzelliklerde artık sadece düşlerde kaldı. 

Behçet Aysan sevgilisini, zaman zaman yaşanılan günden duyduğu 

memnuniyetsizliği paylaştığı bir dostu gibi algılar. Dünyada var olan tüm zorlukları 

ona aktararak, düzenden şikâyetçi olur. “Yağmur Dindi” ve “Anış” şiirlerini bu tarz 

anlatıma örnek olarak verebiliriz. “Anış” şiirinden birkaç dizeyle bu düşüncemizi 

örnekleyelim:   

 
ANIŞ  
yıkık manastırın orda  
kalbim ki,  
o da  
yıkıktı.  
bir keşiş bıçağıyla dağlanmış  
çiçekbozuğu,  
çopur -  
bir hayat  
acıtıyordu beni sevgilim.(…) (s.21-22) 
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Kadın 

Aysan şiirlerinde aşık olunan, özlenen, sığınılan, uğruna acı çekilen “sevgili” 

tipindeki kadın haricinde birey olan ve şiirde başlı başına bir figür haline gelen 

“kadın” imajı da göze çarpar. Şair için bu kadın zaman zaman hayali bir varlık 

olurken bazen anne bazen de küçük ipuçlarıyla anlattığı sevgili oluverir. 

“Fesleğenler”, “116. Koğuş”, “İpekten Bir Gece Gitme Kal Leylaklar”, “Üç Anı Üç 

Şehir”, “Kanlı Zambak”, “Çoban Ateşleri”, “Bu Aşk Bu Şehir Bu Keder” şiirleri 

kadın imajının yer aldığı yerlerdir.  

3.4.6.2. İnsan Sevgisi 

Behçet Aysan’ın gerek siyasi görüşü gerekse dünyaya ve insana bakışı sevgi 

temellidir. Bu durum, onun mizacından kaynaklanmakla beraber yaşadıkları ve 

yaşananlara karşı verdiği tepkiyle de olgunlaşmış bir davranış biçimidir. Şair bu 

algısını şiirlerine de çekinmeden yansıtmıştır. “Behçet Aysan’ın bütün şiirleri 

‘insanın kardeşçe bir hayat’ savaşımını dile getirir. Halklar arasındaki barışı, 

dostluğu, halkların kardeşliğini yansıtır.” (Ada, 1995: 6) 

 Onun şiirlerinde yer alan sevgi; masum, sadık, uzun ömürlü, çıkarsız ve 

hüzünlüdür. Aysan şiirlerinin geneline hâkim olan bu hüzün duygusu, insan sevgisi 

temalı şiirlerinde de vardır. Örneğin “Attila Jozsef’i Okurken” şiirinde Attilla 

Jozsef’e karşı olan sevgisini anlatan Aysan onu hüzünlü ve kederli bir biçimde 

sevdiğini itiraf eder: 

ATTİLA JOZSEF’İ OKURKEN 

(…) 
acıyla okuyorum, bitimsiz bir acıyla  
ağabeyim benim, kalbim, attila jozsef'im  
‘bir çocuğun annesini sevişi gibi’  
seviyorum seni kederle,  hüzünle. (s.29) 
 
 Şahmeran efsanesi bilindiği gibi bizim kültürümüzde yer edinmiş önemli bir 

mitolojik unsurdur. Kimine göre ölümsüz bir aşkı anlatan bu efsane, kimine göreyse 

insan sevgisini, ölümsüz ve sonsuz sevgiyi, bağlılığı ve sadakati temel alır. Zengin 

çağrışımları olan Şahmeran efsanesi Aysan’ın şiirine de konu olmuştur. Behçet 
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Aysan da ikinci durumu göz önüne alarak Şahmeran’ı şiirleştirmiştir. Bu şiirde her 

şeye göğüs geren ve sonsuz sevgiyi arayan kalp her engele direnir. Tüm sıkıntılara 

göğüs gerecek olan bu kalp, hiçbir otorite tanımaz ve kendi yoluna gider. 

ŞAHMERAN’IN KALESİ 
taş duvarlardan ses geçmeyen 
kapatsalar 
seni nereye? 

-şahmeran’ın kalesine 

bir de kilit vursalar üstüne 
‘ey uzun yollar 
yolcusu’ 

-bakırdan ve acıdan bir kilit. 

ve kenevirden bir urgan 
ki bağlasa seni 
sırsıklam. 

-kalın bir urgan. 

ama yine de 
kalbin dışarıdadır hep 
kaleyi, urganı ve kilidi 
hiç dinlemeyen 
o kalp . . .  (s.47)  

Gece yarısı karlı ve tipili bir havada gelen eski dostun kapıya dayanışını ve 

sevgi, dostluk, kardeşlik öğelerinin vurgulandığı “Küllenen” şiiri de şairin arkadaşlık 

ve insan sevgisi algısını açığa vurur.  Yine benzer karakteristik özellikler taşıyan 

“Günler” şiiri de yine duygu itibarıyla “Küllenen” şiiri ile aynı doğrultuda özellikler 

gösterir: 

KÜLLENEN 
karlı ve tipili  
bir gece yarısı 
 
bir eski dost 
çaldı kapımı 
 
bıyıkları mavi 
buz sarkıtları 
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eskimiş kaputu 
yırtıktı postalı 
 
 -tak tak, kimdir o 
 kim, ya gelmişse 
 gecelerin kara 
 yüzlü konukları. 
 
 -yabancı değilim 
 benim 
         sana kalbimi 
      getirdim 
 
konacak yer arayan 
ürkek bir kuş gibiyim. 
 
bu çaldığım kapı da 
paslı bir kilitse 
 
unutup koştuğumuz 
delikanlı aşkları 
 
kırmızı bir balık 
yaşamı akvaryumda 
 
 -içeri gir 
 üşümüşsün 
 sen bizim 
 türkümüzsün. 
 
dağılınca atkısından 
odaya kar parıltıları 
 
-karşılaştı 
   -bakışlarımız 
      -bakışların 
             -parıltıları 
 
gülümsedik gelincik 
karanfil nakışlarda 
 
gülümsedik birlikte 
yürüyüp sobaya doğru 
 
közü küllenen ateşe 
yeniden odun attık. (s.70-72) 



75 
 

 

 İnsan sevgisi çerçevesinde ele almaya çalıştığımız Aysan şiirleri içerisinde bu 

temayı en iyi yansıtan şiir bizce “Beyaz Geceler”dir. Bu şiir, şairin dünyadaki tüm 

insanların duygularını, beklentilerini, umutlarını, yaşanmışlıklarını öğrenme isteği ve 

onları çok daha yakından tanıma, anlama arzusunu yansıtmaktadır. Bu yüzden 

“Beyaz Geceler”i, şairin içindeki insan değerini en iyi vurgulayan örneklerdendir:  

BEYAZ GECELER  
bütün hayatları bilmek isterdim 
ilginç geliyor bana bir gemicinin 
anlattıkları 
eskiyen 
aşkları bırakıp 
yeni yükler aldıkları 
 
beyaz bir gecede. 
 
bilmek isterdim 
çamlıhemşin' li fırıncı 
ustasının 
niçin 
batum'dan göç ettiğini 
kömür yüklü mavnayla 
 
beyaz bir gecede. 
 
beyaz bir gecede 
beyaz bir gecede 
 
savrulmuş 
buralara 
 
saraybosna'dan 
elinde hiç işlemediği 
 
nakışı 
 
kış zorlu 
makedonya komitacı dolu 
buğulanmış camları vagonların 
 
bakışı mavi gözleri dalgın 
o kadın 
 
doğurmuş sonra annemi. 
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bilmek isterdim 
bozüyük bilecik arasında 
bin dokuz yüz kırk yedinin martında 
 
tipi 
ve aç kurtlar 
saldırınca 
 
tepesinde bir telgraf 
direğinin 
 
donan 
gencecik hat bakıcısının 
 
hayatını. 
 
beyaz bir gecede. 
 
ne söylenecek 
bir türkü 
 
ne yazılacak 
bir roman 
 
olan 
 
bütün hayatları 
 
yaşanmış 
bütün hayatları 
bilmek isterdim. 
 
beyaz bir gecede. (s.113-115) 
 
3.4.6.3. Sosyal Temalar 

Behçet Aysan’ın şiir serüveni genel itibarıyla bir amaç doğrultusunda varlığını 

sürdürmüştür. Bu amaç insanın birey ya da toplumsal olarak karşılaştığı sorunları 

sessiz bir çığlık biçiminde yansıtmaktır. Şiiri başlı başına bir amaç olarak gören şair, 

bu amacın içinde ikincil amaçları da şiirine serpiştirerek okuruyla şiirini buluşturur. 

Sosyal temaları da bu birincil ve ikincil amaçları çerçevesinde kaleme alan Aysan’ın 

toplumsal konulu çalışmalarına göz atmak bu anlamda oldukça önem taşımaktadır. 

Behçet Aysan’ın sosyal temaları içeren şiirlerini genel itibarıyla üç bölümde 

görmekteyiz: 



77 
 

 

1) Yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olayları ile yaşantılarını temel aldığı 

şiirler. 

2) İnsanlığın toplumsal ya da sınıfsal sorunlarını konu edinen şiirler. 

3) Dönem itibarıyla birçok benzerlik taşıyan Türk-Yunan kültürü ve insanlarının 

yaşamış olduğu sorunları konu edinen şiirler. 

İlk olarak Aysan’ın yaşadığı dönem ve siyasal olayları ile kendi yaşadıklarını 

temel aldığı sorunları içeren şiirlere değinelim. Bu şiirlerden tema itibarıyla en 

belirgin olanları şunlardır: “Bir Bahar Dalıyla”, “İpekten Gece Gitme Kal Leylaklar”, 

“Teni Başka İpeğin ve Kömürün”, “Yağmurda”, “Dışarda Kar”, “Sesler Küller”, 

“Aşkımızın O Kararan”, “Kanlı Zambak”. 

İPEKTEN GECE, GİTME KAL, LEYLAKLAR  
İpince ipekten gece 
hışırdasa yırtılır gibi 
çalıyor sessizliğin kampanası 
dışarda, afiş asıyor çocuklar 
uzaktan silah sesleri geliyor 
kal diyor, bir kadın sesi - 
gitme kal, 
ve patlamaya hazırlanıyor 
leylaklar... 
kalbim de. (s.65) 
 

Yukarıda verdiğimiz örnekte de görüldüğü gibi şiirde dönemin sosyal olayları 

gözler önüne serilmektedir. “Sokakta afiş asan çocuklar ve uzaktan gelen silah 

sesleri” dönemin özelliğini bize anlatmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu kaotik 

zamanı çağrıştıran bu mısralar, yaşanan olayları okuyucuya yansıtmaktadır.  

TENİ BAŞKA İPEĞİN VE KÖMÜRÜN 
gitmek için işte aşkla 
avlusu güherçile kokan 
bu şehirden 
gitmek için 
ve aşkla 
(…) 

binip bir bıçkın trene 
vardiyasi gelmiş işçilerle 
inip bir uçkun trenden 
vardiyasi bitmiş işçilerle. (s.73-74) 
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 “Güherçile kokan şehir” şehrin ve caddelerin içinde bulunduğu olumsuz 

durumu çağrıştırırken sınıfsal temalara vurgu yapan bir başka dörtlük de şairin 

yanında yer aldığı grubu ve anlayışı temsil etmektedir. 

Sosyal temalar ili ilgili ikinci olarak değinmemiz gereken ise insanlığın 

toplumsal ya da sınıfsal problemlerine değinilmiş olan Aysan şiirleridir. “Aşk İçin 

Prelüdler 6”, “Tel Zaatar”, “Bir Şiir”, “Üç Anı Üç Şehir”, “Dörtlük”, “Ateş Deresi” 

bu anlamda isimlerini anmamız gereken şiirlerdir.  Filistin sorununu işleyen “Tel 

Zaatar” şiirinden yapacağımız alıntı ile bu durumu örneklendirelim: 

TEL ZAATAR 
(…) 
tel zaatar 
biz- 
 ne kadar 
tel zaatar 
ölürsek- 
 o kadar 
tel zaatar 
yaşayacak filistin. (s. 237) 
 

Bilindiği gibi 1975 – 1976 yıllarında hem Lübnan iç savaşının hem de Filistin 

halkının ulusal kurtuluş mücadelesinin nirengi noktalarından biri olan Tel el-Zaatar 

direnişi, ezilen tüm halklar için o dönemin en önemli olaylarındandır. Aysan’ın Tel 

Zaatar direnişini konu alan bir şiir kaleme alması, onun kaleme aldığı sosyal 

temaların sadece belli bir kesimi ya da ideolojiyi kapsamadığını ve evrensel anlamda 

olduğunun göstergesidir.  

“Aşk İçin Prelüdler 6” şiirinde kuma sorununa değinen şair, “Dörtlük” ve 

“Ateş Deresi” başlıklı çalışmalarda yoksul ve ezilmiş sınıfların hayatlarına 

değinmiştir. “Bir Şiir” ve “Üç Anı Üç Şehir”de ise Behçet Aysan, radyoaktivite ile 

atom bombasının insanlığa verdiği zararlara vurgu yapmıştır. Aysan’ın “Hayatı” 

başlığı altında incelediğimiz kısımda da değindiğimiz gibi şair, bir dönem NÜSHED 

üyeliği yapmış ve bu kurum altında nükleer savaşa karşı mücadele vermiş, 

sorumluluk üstlenmiştir. Aşağıda kuma sorununa değinilen “Aşk İçin Prelüdler 6” 

şiirini aktaralım: 
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AŞK İÇİN PRELÜDLER 6 

“ayrılıklar bildim acılar 
  yaşadım 
okudum 
tahir ile zühreyi 
kerem ile aslıyı 
 ve ferhat ile şirini 
ağlamadım 
da 
senin öykünü duyunca 
dayanamadım 
kendini zeytin ağacına asan 
on iki yaşındaki 
kuma (s. 187) 
 

Sosyal temalar başlığı altında inceleyeceğimiz üçüncü ve son bölüm ise; 

dönem itibarıyla birçok benzerlik taşıyan Türk-Yunan kültürü ve insanlarının 

yaşamış olduğu sorunlara değindiği şiirlerdir. Sayı itibarıyla oldukça fazla olan bu 

şiirler şairinin üçüncü ve dördüncü kitabında yoğunlaşmaktadır. “Gecede 

Ateşböcekleri”, “Zeybekiko”, “İşçi Mihali’nin Ölümü”, “Deniz Feneri”, “Bir Girit 

Şarkısı” Türk-Yunan benzerliğine değindiği şiirlerdendir.  

GECEDE ATEŞBÖCEKLERİ 
(…) 
biliyordu en az 
kendi evi kadar 
yamacı inince, ışıkları 
  gözükecek 
karşı kıyının  
ve yannis ritsos’un 
sürgün adalarının 
-kıyı, kıyı 
karşı 
 kıyı 
rüzgârı aynı rüzgâr 
denizi  süngeri 
 aynı 
zeybeği 
horası 
beyi, ekmeği aynı. 
 
-hey ritsos hey 
ozanların  
zeus’u, bin yıldır 
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böyle olmuş bu : 
 
 ya sizde karartma geceleri 
  bizde par par ateşböcekleri 
 ya bizde karartma gecelere  
  sizde par par ateşböcekleri. (s.37-38) 
 

İki kültür arasında gerek tarihsel gerekse toplumsal dinamikler açısından çok 

sayıda ortak nokta bulan Aysan, şiirlerinde de yaşanılan dönemin ve çekilen acıların 

ortak olduğuna vurgu yapmaktadır. Şairin “Deniz Feneri” şiiri bu ortaklığı tüm 

çıplaklığıyla okurlara sunar. Hacimce uzun olan bu şiirin içinden, durumu anlatan 

birkaç örnek aktaracağız: 

DENİZ FENERİ 
ayaklanan yüreklerden biri olimpos'a gizlenirdi 

        biri anadolu bozkırında. (…) 
bir yaşlı kadın kalkar  

suskun adımlarla yürür 
                      terliklerini giyer 
        istavroz çıkarır veya yasin 
okurdu  

kilometrelerce uzakta  
                     ve aynı anda. (…) 

tutuklunun adı  
takis petrulastı.  

belki de onun türkçesiydi. (…) (s.203-206)  

Kanaatimizce Aysan’ın Girit kökenli bir şair olması da onu Türk-Yunan 

ilişkileri ve yaşantıları konulu şiirler yazmaya yöneltmiştir. Hiç şüphesiz Behçet 

Aysan şair yönünün birikimleri yanında bu şiirlerin katkısı sayesinde 1987 Abdi 

İpekçi Barış ve Dostluk Ödülünü almaya hak kazanmıştır. 

3.4.6.4. Cezaevi Şiirleri 

Behçet Aysan’ın yaşamında derin izler bırakmış yaşantılardan biri de 

cezaevi55 günleridir. O, kendi düşüncesine göre, haksız yere cezaevinde kaldığı ve bu 

                                                             
55 Bk. Refik DURBAŞ, Türk Yazınından Seçilmiş Cezaevi Şiirleri, İstanbul, Adam Yayınları, 1993. 
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günlerin hayatında derin acılar, yaralar, izler bıraktığı gerçeğiyle yaşamıştır. Aysan, 

dönemin sosyo-politik yapısı sebebiyle yaşadığı zorlukları, ilerleyen yıllarda şiirine 

yansıtmıştır. “Dokuz Köyden Kovulanın Şiiri”, “Bir Kiraz Dalı”, “Beyaz Başörtülü 

Kadınlar”, “Takis Petrulas’ın Selanikli Yıldıza Şiiri”, “Deniz Feneri”, “Selimiye” vb. 

şiirler Aysan’ın cezaevi konulu ve birçoğu yaşanmışlıklar içeren şiirlerdendir. 

 Ancak hemen şunu belirtmek gerekir ki, Aysan bu şiirlerde kendini gizlemeyi 

tercih etmiştir. Şiirine yayılmış olan sezdirme, duyumsatma, hissettirme havası 

cezaevi, tutukluluk konulu şiirlerinde de sezilmektedir. Mehmet H. Doğan’ın da 

dediği gibi: “Aysan, beş gün tutuklu kalıp şiirlerinde yıllarca bunun rantını yiyen 

şişirme kişiliklerin aksine, beş aylık hapisliğinden, birinci kişi ağzıyla ancak bir iki 

yerde üç beş dizeyle söz eder şiirlerinde” (Doğan, 2006:137)  

Şairin cezaevi şiirlerinin geneli karamsar, kasvetli ve cezaevinin insan 

üzerinde bıraktığı psikolojik çöküntüyü aktarır. 

DOKUZ KÖYDEN KOVULANIN ŞİİRİ 
(…) 
görüş günlerini beklerdim, sabun kokulu 
bir çift çamaşırı, bir mektubu, bir kitabı 
okurken karşılaşınca kurumuş bir papatyayla 
nasılsa görülmemiş ve aşmış tel örgüleri 
kovulduk mu, sonunda yine biz, dönelim anılara. 
(…) (s.145) 
  

Aysan’a göre cezaevinin bunalımlı ve umut arayan yapısında şiirler, hatta 

sözcükler bile rengini tadını yitirmiştir.  

 
BİR KİRAZ DALI 
(…) 
küflü duvarları bilirim voltaları  
 
suskun küflü duvarları kan sıçramış  
çakıyla takvimler kazınan, günler  
saatler, dakkalar-  
 
bitmeyen zaman  
 
ağarmış kireç oyuklarında  
soluk renkli sözcükleri. (s.148) 
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   Aysan’ın cezaevi ve tutukluluk hali ile ilgili şiirleri arasında en karakteristik 

özellik taşıyan hiç şüphesiz “Beyaz Başörtülü Kadınlar”’dır.56 Çünkü bu şiir şairin 

kızı Eren Hanımın da aktardığı üzere baştan sona Aysan’ın tutuklanma hikâyesini ve 

cezaevi sürecini imgesel unsurlar ve çağrışım yoluyla aktarır. Cordoba şehri ve tıp 

öğrencisi Jose Antonio figürleri aracılığıyla aktarılanların tamamı Behçet Aysan’ın 

yaşadıklarıdır. Bu şiirde yaşanan gerçekler hikâyesel bir dille aktarılırken, diğer 

yandan da döneme ve dönemsel uygulamalara yönelik yoğun bir eleştiri 

sezilmektedir. Şiirin son dizesinde de şair “jose antonio benim.” diyerek kimliğini 

açığa vurma yolunu seçmiştir. 

BEYAZ BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR 
sıcak bir ağustos gecesi, cordoba 
 
uykuya hazırlanmakta tıp öğrencisi 
jose antonio yeni ayrıldı arkadaşlarından 
şehrin ortasından kenar mahallelere 
giden son otobüse koşarak bindi. 
 
(…) 
-jose antonio benim. (s.172-181) 
 

3.4.6.5. Ölüm 

Şiir deyince vazgeçilmez temalardan biri de ölümdür.57 Şiir içerisinde “ölüm” 

kavramı farklı anlamlar taşıyabilir. Kimi şiirlerde ölüm bir insanın yaşamının sonu 

anlamındadır. Kimi şiirlerdeyse ölüm imgesi doğayla, insanlıkla, adalet arayışıyla, 

özgürlük duygusuyla ve aşkla eşlik kurularak yansıtılmaya çalışılır.  

 Behçet Aysan da şiirlerinin önemli bir bölümünde ölüm temini işlemiştir. 

Şairin ilk şiir kitabı olan Karşı Gece’de bulunan “Unutulmayan” şiiri de ölüm 
                                                             
56  Yücel kayıran Türk şiiri üzerine haklı tespitlerde bulunarak Aysan’ın bu şiirini de örnek göstererek 
şunları söyler: “Türk şairleri 12 Eylül’ü anlatacak bir dil bulamamıştır. Denemeler yok değildir. 
Ancak askeri darbenin yaptıklarının konu edinildiği şiirlerde, konu olarak, Türkiye’deki askeri 
darbenin yaptıkları değil Latin Amerika’daki askeri rejimlerde yaşanılan olaylar kullanılmıştır.”  
(Kayıran, 2007: 403) Kayıran, dipnotta da şu bilgiyi verir: “Behçet Aysan’ın Beyaz Başörtülü 
Kadınlar şiirinde görebiliriz bunu.” (Kayıran, 2007: 403) 

57 Modern Türk edebiyatında ölüm şiirleri ile ilgili bk. Cengiz YALÇIN, Türk Edebiyatında Ölüm 
Şiirleri Antolojisi, İstanbul, Ünlem Yayınları, 1993. 
Salim ÇONOĞLU, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Ölüm 1920 – 1950, Ankara, Akçağ Yayınları, 
2007. 
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konusunu işler. Hüseyin Atabaş bu durumu şöyle kaleme alır: “Aysan’ın ilk kitabı 

Karşı Gece’nin ilk şiirinde ölüm temi ile yola çıkması ilginç değil mi? Üstelik bu 

tema her zaman şiirinin örgüsü içinde süregeldi.” (Atabaş, 1993: 48)  Şair, bu 

duyguyu işlerken; simgesel yollara başvurmuş, ölüm ile hayat arasında koparılamaz 

bağlar kurmuş, kaçınılmaz tek gerçeğin ölüm olduğunu kabullenmiştir. 

 Şairin zengin imge dünyası ölüm şiirlerinde de kendini gösterir. Bu şiirler 

arasında imge açısından vurgulanması gerekenler, hiç şüphesiz “Kanlı Zambak”, “Ay 

Işığı Cinayeti” ve “Beyaz Bir Gemidir Ölüm” dür. 

KANLI ZAMBAK  
onu vurdular, gözümle gördüm onu  
ak bir zambağa binmiş  
gidiyordu  
 
zambak dur, sana da bulaştı kan.  
 
bir damla gözyaşından  
doğurmuştu anası onu,  
 
bir avuç sevinçle  
büyüttü.  
 
bir avuç hüzünle  
nice zorluklar  
 
nice ayrılıklar  
ve saçlarına beyazlar  
düşürerek.  
 
onsekizindeydi  
bir sevgilisi vardı.  
 
aynı mahalleden  
eyüpten.  
 
henüz öpememişti bile  
 
konfeksiyonda  
çalışırdı.  
 
onu vurdular  
gözümle gördüm onu  
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bir güvercin havalandı.  
eyüpte, o basma  
perdeli evde,  
(…) 
dağıldı kitapları  
dağıldı şiirler  
ve roma hukuku  
 
güvercin  
konamadı.  
onu vurdular, gözümle gördüm onu  
ak bir zambağa binmiş  
gidiyordu  
 
zambak dur, sana da bulaştı kan. (s. 94-95) 
 

Doğan Aksan, “Kanlı Zambak” şiiri üzerine yaptığı bir incelemede şu 

ifadeleri kullanmıştır: “Kanlı Zambak, özellikle 1980 öncesinde tanık olunan siyasal 

nitelikteki öğrenci cinayetlerinden birini ele alıyor. Öldürülen, yoksul bir çevrede, 

büyük zorluklar, yokluklar içinde büyütülen bir üniversite (Hukuk Fakültesi) 

öğrencisidir. Şiir bu olay karşısında duyulan acıyı dile getiriyor.” (Aksan, 2004: 188-

189)  

AY IŞIĞI CİNAYETİ  
sokak fenerine asmış kendini 
ay ışığının 
biri 
şehrin  
ortasında 
 
ölmemiş 
hala dipdiri. 
 
bir tek yıldız yokken 
gökyüzünün hurcunda 
 
turuncu bir ay 
yalnızca 
 
çıplak soyunmuş 
bütün örtülerini. 
(…)  (s. 101) 
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Aysan, şiirlerinde hayat ile ölümü birbiri içine geçmiş kavramlar gibi sunar. 

Şair, hayatta yaşam ile ölümün hep iç içe olduğu düşüncesiyle hareket eder.  

“Unutulmayan” ve “Bordo Bir Ömre Gazel” bu düşünceyle kaleme alınmış şiirlerdir. 

UNUTULMAYAN 

(…) 
ah sevgilim derdim, ölüm 
ne kadar çoktu yaşadığımızda. 
 
bize hep beyaz mendil 
sallayan 
ölüm ki, 
iki kapısında 
haki bir yalnızlık 
dikilirdi 
ve hatırlatırdı 
bize, güz kuşlarının 
uçup gittiği denizleri. 
 
bense, yulaf kokan 
dağlı ellerinde 
dolaşmak gibi kolaydır 
sanırdım yaşamak 
(…) (s.13-14) 

Yalnızlık ve ölümü bütünleyen Aysan, yaşamı kolay ve pürüzsüz algılarken 

hayal kırıklıklarının ve yoklukların, hep yaşamın içinden geldiğini hayata dair 

tecrübe kazandıkça fark eder. Bu durumu da “ölüm ne kadar çoktu yaşadığımızda” 

mısralarıyla ifade eder. 

BORDO BİR ÖMRE GAZEL 
kurşun gibi ağır 
hafif tüy gibi 
 geçip giden ey ömür, 
 
hangi vakanüvis yazsın seni 
bordasında eski bir geminin 
 ve orak bir ayın 
 altında 
bordo böğürtlenin, 
geçip 
giden gölgeni. 
 
hangi  
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vakanüvis 
ceylan derisine yazsın 
boğdurduğu kara bir padişahın 
seni. 
 
ey ömür, ay batınca kendine 
bir başka yer ara ey ömür. (s.60) 
   

Asıl aranan şey tabii ki ölümsüzlük değildir. Şair bilir ki yaşamın en önemli 

ve son parçası da ölümdür. Ancak ölümsüz bir aşk, sonsuz bir mutluluk Aysan’ın 

hayattan en büyük beklentisidir. Arayışlarının temelinde de bu durum yatar. “Keder 

Atlası” ve “Dağılan Gül” bu tip şiirlere örnek gösterilebilir. “Keder Atlası”nda şair 

ölümsüz ve sonsuz güzelliğin peşindedir: 

KEDER ATLASI 

bana söyleyin  
kim var  
aramızda  
biraz ölmeden  
bir türkü tutturmuş giden.  
(…) 
 
söyleyin bana  
ey kitaplar  
 
var mı  
kederin atlasında  
tarçın kokulu bir şehir  
inmemiş olsun damlarına  
gözyaşından  
yıldızböcekleri  
ve tarçın  
kokulu  
bir aşk  
hiç ölmeyen. (s. 18-19) 
 

Ölüm duygusu kavramsal içeriği itibarıyla Aysan’ın şiir portföyünde olumsuz 

bir çağrışım alanına sahiptir. Şair bu anlamda ölümü çevresindekilere ve sevdiklerine 

yakıştıramaz. Ölüm gerçekliğini kabul etmiş olsa da bu durumla yüzleşmekten 
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kaçınır. “Bir Eflatun Menekşe”, “Bir Kuğu şarkısı”, “İşçi Mihali’nin Ölümü” bu 

anlamda adı anılması gereken şiirlerdir. 

BİR EFLATUN MENEKŞE 

(…) 
inci kolyelerle 
               süslü 
boynuna hiç 
ölüm yakışmazdı ki. 
(… )       (s.130) 
 

BİR KUĞU ŞARKISI 

(…) 
gökyüzüne 
 ve sevgilim 
  kendine 
   iyi bak 
hani nerde 
o kayan parlak yıldız, mavi taslak. 
 
giderken kazağını unutma sakın 
ölülerde üşür, ölülerde. 
 
son konuşmamız bu, güz geldi 
 
düştü yaprak. (s. 199) 
 

3.4.6.6. Sıkıntı ve Karamsarlık 

Behçet Aysan’ın yaşadığı dönem Türkiye’nin siyasi ve sosyal anlamda çok 

zor günlerine tekabül etmektedir. Şairin yaşamı, resmî tarihimize iki darbe ve bir 

askerî müdahale olarak geçen yıllar ile bu durumlara sebebiyet veren süreçlerin 

içinde geçen bir hayattır. Behçet Aysan da bu olumsuzluklardan nasibini almış ve bu 

durum şiirlerine yansımıştır. Bu sebepten şair acının, kederin, gözyaşının, bunalımın 

ve karamsarlığın58 şiirlerini yazmış; ancak tüm bunları isyankâr bir ses tonuyla değil 

kırık, duygulu imgeler ve sızlanma biçiminde okura sunmuştur. 

                                                             
58 Modern Türk şiirinde sıkıntı, hüzün konulu araştırma için bk. Ahmet KARAKUŞ, Modern Türk 
Şiirinde Hüzün ve Melal, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2009. 
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ATTİLA JOZSEF’İ OKURKEN  
acıyla okuyorum attila jozsef'i  
hazin ve sararan güzün şarkısıyla  
karşılıksız bir kuğu aşkı gibi ak  
lut gölü kadar derin bir acıyla.  
 
acıyla okuyorum attila jozsef'i  
ikimiz de doldurup yalnız kederle  
aynı çeşmeden hayatın güğümünü  
tünelleri aynı bir kara trenle.  
 
acıyla okuyorum attila jozsef'i  
ikimiz de savrulan mor çığlıkların  
katmışız çivitini aşkların ateşine  
ve o benden tam kırk yıl önce.  
 
acıyla okuyorum, bitimsiz bir acıyla  
ağabeyim benim, kalbim, attila jozsef'im  
‘bir çocuğun annesini sevişi gibi’  
seviyorum seni kederle,  hüzünle. (s.29) 
 

Acı ile karışık bir hayat yaşayan ve bunu şiirlerine yansıtmaktan kaçınmayan 

şairin kederini ve hüznünü en iyi yansıtan şiirleri şu şekildedir: “Bir Eflatun Ölüm”, 

“Teni Başka İpeğin ve Kömürün”, “Dağılan Gül”, “Eski Fotoğraflar”, “Selimiye”, 

“Sesler ve Küller”. Bu şiirlerde Aysan’ın acıya, kedere ve hüzne bakışının en genel 

hatlarına ulaşmak mümkündür. 

 Şairin acı, keder ve karamsarlık temalı şiirlerinde ortak nokta imge 

çeşitliliğidir. Aysan’ın karamsarlık ve bunalım içerikli şiirlerinde en belirgin metafor 

“gece”dir. Onun için gece, kötülüklerin, musibetin ve tehlikenin odak noktasıdır. 

Şairin eserlerinde tehlike, “gece” ile gelir.  “Yağmur Dindi”, “İpekten Bir Gecedir”, 

“Forsa”, “Bir Eflatun Kelebek”,  “Kül Harmanı” şiirlerini bu duruma örnek 

gösterebiliriz. 

 
YAĞMUR DİNDİ 
yağmur dindi sevgilim, 
küf mavisi 
  bir yağmur 
dingin ruhumun  
tınazını susturan ve aç çocukların 
iniltilerini, bu yüreğimize yürüyen 
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yağmur, 
gecenin yağmuru 
dindi. 
(…)(s. 75) 

“gecenin yağmuru dindi” imgesiyle şair; kötülüklerin, olumsuzlukların artık 

geride kaldığına ve son bulduğuna vurgu yapmaktadır. Bu noktada olumsuz olayların 

“gecenin yağmuru” imgesiyle anlatıldığını görmekteyiz. 

FORSA  
(…)  
horasan'dan yeni 
kalkan bir tren 
nasıl saplanmışsa 
kara ve acıya. 
 
sensin, yüküyle 
batmış mavna 
kurt ağızlı 
gecenin ortasına. (s.20) 
 

Şair, “Forsa” şiirinde  “kurt ağızlı gece” benzetmesiyle, geceyi kötü, vahşi ve 

acımasız olarak nitelendirmektedir. 

 
BİR EFLATUN KELEBEK 
geceleyin, bir eflatun  
                  kelebek 
  
çarpa çarpa  
geceye  
 
geldi yine  
pencereye.  
 
kelebek dedim, senin de mi  
                      kırık kanadın  
 
benim  
gibi  
 
varmak için sabaha.  
 
çok uzak varmak için sabaha.  
 
geceleyin, içerde ışık  
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dönüp duruyorsun karanlıkta.  
 
kederliysem  
            kederliyim  
                      niçin diye sorma.  
 
gölgelenmişiz  
bir durgun suda.  
 
hiç tas atılmayan bir durgun suda.  
 
iri kıyım tütün gibi kıyılmısız  
örselenmişiz daha bir kez bile  
şu örse değmeden  
bu çekiç  
                        varsak da sabaha.  
 
geceleyin, kederli 
           bir kelebek  
dönüp  
duruyor orda. (s.125-126) 

“Bir Eflatun Kelebek” şiirinde de gece; çıkılması, uzaklaşılması ve kelebeğin 

kendini kurtarması gereken bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. “gece” 

karanlık, korkutucu iken, “sabah” umut ve güzellik olarak ifade edilmiştir. 

Aysan’ın sıkıntı, bunalım ve acılarını ifade etme yollarından biri de şikâyet 

yöntemidir. O bazen sevdiğine, bazen eşe dosta hayattan, yaşananlardan sitem ederek 

sorunlarından arınmaya çalışır. Şairin bu tavrında bir çözüm arayışından ziyade, içini 

boşaltma ve sıkıntısını paylaşma güdüsü hâkimdir.  “Anış”, “Aç Kuşlar”, “Exodus”, 

“Yitik Zaman Peşinde” şiirleri bu tarz çalışmalara örnek gösterilebilir. 

ANIŞ  
yıkık manastırın orda  
kalbim ki,  
o da  
yıkıktı.  
bir keşiş bıçağıyla dağlanmış  
çiçekbozuğu,  
çopur -  
bir hayat  
acıtıyordu beni 
              sevgilim.  
her şeyin  
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hüzne vurduğu yerde  
bütün saatlerin,  
kuzguni bir denizi 
                    çoğaltarak  
hayat  
acıtıyordu beni. 
(…) (s. 21) 

AÇ KUŞLAR 
kana boyandı kirmenimde yün 
kuşmarlara, tuzaklara düştüm 
menevişlendi durgun sularım 
 
sedef 
bir bıçak aldım dostlar 
 
güneşi yiyorlar 
aç kuşlar. 
(…) (s. 24) 
 

Kendi çaresizliğini anlattığı sezilen “Yitik Zaman Peşinde” şiirinde de şair, 

geride kalan ve boşa gittiğini düşündüğü gençlik yıllarına üzülmektedir. 

 
YİTİK ZAMAN PEŞİNDE 
sakız gibi beyaz düşler 
içinde 
 
geçti 
gitti 
 
gençliğim ah 
kara bir hayatın ortasında. 
  
     şimdi yitik  
      zaman peşinde 
 
lavanta kokulu öpüşler  
içinde 
 
geçti  
gitti 
 
gençliğim ah 
kara bir hayatın ortasında. 
  
     şimdi yitik  
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      zaman peşinde 
 
yıldızlar bir yanıp 
 bir sönmüştüler 
 
onlar  
gibi 
 göz kırpıp 
geçti 
gitti 
gençliğim ah 
kara bir hayatın ortasında 
     şimdi yitik  
      zaman peşinde 
 
ey içine ay düşmüş toprak 
mirenlerde 
 
içtiğim  
 
dikenli moramıklara 
takılıp geçtiğim 
 
tuzaklardaki 
gençliğim 
 
mintanımda kanın. (s. 105-106) 
 

Acı ve hayallerin birbirine karıştığı ve hayallerin, acının altında ezildiği şiirler 

yazan şair Aysan içindeki sıkıntıyı dışa vurur. Bu durum aynı zamanda şairin 

yaşadığı düş kırıklıklarının anahtarını okuyucuya sunar.  “Kül Harmanı”, “Bir Bahar 

Dalıyla” ve “Hangi” şiirleri bu anlamda öne çıkan şiirlerdir. 

HANGİ 
hangi dağı delsem 
heder ırmağı. 
 
hangi aşkı sevsem 
mineden yaşmağı. 
 
hangi yağmura ellesem 
bitmiş ıslağı. 
 
hangi güle bilsem 
donmuş kırığı. 
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hangi kuşa baksam 
ağıtlar palazı. 
 
hangi romana başlasam 
acılar kitabı. 
 
hangi ömre dursam 
gümüşten bukağı 
 
hangi yola vursam 
yıkık bir han.  
hangi. (s. 54) 
 

 “Hangi” şiirinde de görüldüğü gibi şair, hayatta hangi güzelliğin peşinden 

gitmeye kalksa sonunda hayal kırıklığına uğramıştır. 

BİR BAHAR DALIYLA  
cocuğum da büyüyor benim gibi 
bir bahar dalıyla öpüşerek ilk 
ayrılığın burcunda 
ve acının kundağında 
o. 
(yelesi gümüşten 
sevdası sütbeyaz 
terkisinde ölüm) 
 
çocuğum da büyüyor benim gibi 
koca bir oyuncakçı dükkanı 
sanarak dünyayı 
ve masaldaki kafdağında 
o. 
 
(yelesi gümüşten 
sevdası sütbeyaz 
terkisinde ölüm) 
 
çocuğum da büyüyor benim gibi 
nişangahlarla nişanlanıp 
tadarak barutu 
ve dalyanların ağında 
o. 
 
(yelesi gümüşten 
sevdası sütbeyaz 
terkisinde ölüm) (s. 31-32) 
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 Kendisine barış ve huzur dolu bir dünya kuramayan şair, çocuğunun da bu 

dünyada aynı zorlukları yaşayarak büyüdüğünü ifade ediyor. Ancak Aysan, tüm bu 

olumsuzluklara karşın herhangi bir çözüm bulamıyor. 

“Tortu” şiirinde de hayatta yaşanan her şeyin; aşkların, acıların vs. geçici 

olduğunu bildiğini söyler. Ancak tüm sıkıntı ve bunalım durumlarının günün birinde 

sona ereceğine inanmasına rağmen, acının geçse bile izinin kaldığını ifade eder: 

TORTU  
her şey geçer 
aşk da acı da geçer, 
ağla- 
maklı bir şarkı 
ayrılıkların 
üzerinden. 
(…) 
gece de 
homurtuyla 
kederli bir tren 
gibi geçer, 
benimse 
çiğnenmiş zakkum 
yüklenmiş yorgun 
kalbimden 
aşk da 
acı da 
her şey ama her şey geçer 
kör 
bir güvercinin 
türküsü 
bile. 
tortusu kalır. (s. 39-40) 
 

 Behçet Aysan’ın keder ve sıkıntı içerikli şiirlerinde kullandığı kelime grupları 

da birbirine yakındır. Şair, “hâki yalnızlık”, “simli yalnızlık”, “yıkık manastır”, 

“kırık umutlar”, “yitik zaman”, “solgun hercaimenekşe” gibi alışılmamış 

bağdaştırmalar yardımıyla duygularını açığa çıkarmıştır. Bu sözcüklerin kullanım 

amacına değinen Haydar Ergülen, bu bağdaştırmaların Aysan şiirini oluşturan 

unsurlar olduğuna vurgu yapar. “Behçet Aysan’ın şiirine kabul ettiği sözcükler de, 
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aslında bu keder dünyasının sınırlarını çiziyor. (…) bu sözcük ve sıfatlar şiirin 

şurasında burasında  bir süsleme gibi, metinden bağımsız, güzel söz söyleme 

çabasıyla sonradan eklenmiş bir dize olmak yerine, doğrudan bu şiiri oluşturan, bu 

şiirin yazıldığı dildir.” (Ergülen, 1983: 9) 

3.4.6.7. Yalnızlık 

Yalnızlık59 duygusu Türk şiirinde aşk, ölüm, sevgi ile beraber en çok işlenen 

temalardandır. Behçet Aysan şiirlerinde de bu duygunun kendini sıklıkla 

hissettirdiğini görmekteyiz. Şairin, gerçek hayatında da çektiği sıkıntılar göz önüne 

alındığında zaman zaman kendini yalnız hissetmesi ya da şiirine bu duyguyu 

giydirmesi yadırganacak bir durum değildir. “Unutulmayan”, “116. Koğuş”, 

“Karanlıkta Nakış İşleyen Kızlara”, “Kuşlar da Gitti”, “Aşkımızın O Kararan”, 

“İzmit”, “Selimiye”, “Exodus” şiirlerinde yalnızlık duygusunun belirgin bir şekilde 

öne çıkarıldığını görmekteyiz. 

 “Unutulmayan” şiirinde Aysan’ın yalnızlık ile ölüm düşüncesini birlikte 

sunduğunu görmekteyiz. Ölüme giden yolda kapıda dikilen yalnızlık bu durumu 

somutlaştırır. Terk edilmişlik, tükenmişlik ile aynı kavramı karşıladığı hissedilen 

yalnızlığın sonucunda gidilen nokta ölümdür: 

UNUTULMAYAN 
(…) 
bize hep beyaz mendil 
sallayan 
ölüm ki, 
iki kapısında 
haki bir yalnızlık 
dikilirdi 
ve hatırlatırdı 
bize, güz kuşlarının 
uçup gittiği denizleri. (s. 13) 
 

                                                             
59 Yalnızlık temalı şiirler için bk. İnci ASENA, Türk Yazınından Seçilmiş Ayrılık, Özlem, Yalnızlık 
Şiirleri, İstanbul, Adam Yayınları, 1993. 
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“116. Koğuş” şiirinde cezaevinde yaşadığı yalnızlığı anlatan şair, umudunun 

azaldığını, hayattan aldığı tadın giderek yok olduğunu vurgularken, içinde bulunduğu 

tek gerçeğin yalnızlık olduğunu sezdirir: 

116.KOĞUŞ 
(…) 
dışarıda solgun, sarı kavak ağaç- 
ları ve gece 
içerde 
ölüm gibi yalnızlığım. (s. 57) 
 

“Karanlıkta Nakış İşleyen Kızlara” şairin bizce yalnızlığın içinde umut 

barındırdığı şiirlerindendir. Kızların karanlıkta nakış işlemesi, zor durumda bile 

hayatın renklerinden ve umuttan vazgeçmediğinin göstergesidir. Hayallerinde, 

aşklarında, kederlerinde yalnız olan bu kızlara “akasyalar da açar bir gün gelir” 

diyerek yalnızlığın içindeki umut aşılanır. 

KARANLIKTA NAKIŞ İŞLEYEN KIZLARA 
karanlıkta nakış işliyor kızlar 
kızlar yasak düşlerde yalnızlar 
 
o sakallarında saklı elması  
büyüten aynalarında çatlağı 
 
yalnızlar 
 
mor bir ayrılığa gazel söyleyen 
turuncu bir aşka lacivert kedere 
 
yalnızlar 
 
siz de kucaklayın yağmurun sesini 
akasyalar da açar bir gün gelir 
 
yalnızlar yalnızlar 
karanlıkta nakış işliyor kızlar.  (s.100) 
 
 Şair yalnızlığı anlatırken ve somutlaştırırken, vurucu ve yaratıcı imgelerden 

de yararlanır. Şairin ölümünden sonra bestelenecek olan bu şiir yalnızlık imgesinin 

somutlandığı en güzel örneklerdendir: 

 
 



97 
 

 

KUŞLAR DA GİTTİ  
yalnızlık senin o konuşkan kuşun 
hani hep duvarlara anlattığın 
hapislerden kalma sürgünlerden. 
 
yalnızlık senin o konuşkan kuşun 
bulutlar taşıdığın yakut sürahide 
begonyalar büyüten eski alışkanlık. 
 
yalnızlık senin o konuşkan kuşun 
kırk kapıdan geçmiş kırk kilitten. 
 
yaralı bir gül, dili lal, kanadı kırık 
vurulmuş başında bir yokuşun. (s.107) 
 

Aysan, tıp eğitimini tamamladıktan sonra kendi tabiriyle sürgün olarak gittiği 

ve ailesinden, sevdiklerinden uzak kaldığı İzmit’i “kocaman bir yalnızlık” olarak 

niteler.  İzmit’te yaşadığı kimsesizliği, yalnızlığı önemli anılar ve öğelerle somutlar. 

Yine aynı şekilde kaleme aldığı “Exodus” şiirinde de “her kentte aşılmaz bir 

yalnızlık duygusu” olduğuna, her şehirde bir yabancılık, bir yalnızlık hissettiğine 

vurgu yapar: 

İZMİT 
kocaman bir yalnızlıktır İzmit 
denize doğru gittikçe büyüyen 
saçak altlarındaki sessiz yağmur 
ve vardiya düdüklerinde keder. 
 
kocaman bir yalnızlıktır izmit 
solgun fotoğraflarda gülümseyen 
kurumuş incir ağacı ve hatmi 
hep işçi bıyıklarıyla terleyen. 
 
kocaman bir yalnızlıktır izmit 
istasyon önlerinde sabah ağartısı 
yürüyen telaş yarım kalmış şiir 
terk edilmiş ölü martılar kıyısı. 
 
kocaman bir yalnızlıktır izmit 
kayan bir yemeni uçuşan yıldız 
sardunya saksılar kirli bir yüz 
aylak rüzgâr yüreğimin sokağında. 
 
kocaman bir yalnızlıktır izmit 
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gün gelir akar inci bir su gibi 
havalanır ak güvercin çatılarda 
konar ruşen hakkı’nın çınarına. 
 
sudaki gölgeme konar bir Urartu 
   aynasına 
gırnata sesine 
şeyh şamil atına 
 
benim bu güngörmemiş sevdama 
konar veremli kiraz kızın yatağına 
 
çoğalır rize  
bayburt mardin siirt 
 
yaralı bir defne yaprağıdır izmit. (s.163-164) 
 
 Şairin çocukluk yıllarındaki askerî okul döneminde eğitim gördüğü ve yıllar 

sonra tutuklu bir mahkûm olarak gittiği Selimiye’de de yalnızlık duyguları harekete 

geçmiştir. O yıllarda yaşadığı ve çocukluğa has özlemler, kafa karışıklığı, korku vs. 

duyguları yalnızlığın içinde eritilmiştir. Şair, o yalnızlık ve kimsesizlik içinde “haki 

battaniyelerdi sarıldığım annemin eli” diyerek sığındığı hayali limanı sezdirmeye 

çalışmıştır: 

SELİMİYE 
(…) 
bir ranzaya çıkarak kırık camlı pencereden 
mor sarı ışıklarla dolardı trenler koğuşa 
haki battaniyelerdi sarıldığım annemin eli 
ve tahta dolap kapaklarında istasyon adları 
sanki bin kilometre uzakta bir şehirdi haydarpaşa 
 
hep onu aradım tutuşan samanların yanışını 
suyun sıcak bir kan gibi kül rengi akışını 
siyah arabaların çektiği düşlerimin yıldızları 
sessizce adıdır bir direnişin ve aşkın yalvarışı 
yaşayıp yıllar sonra aynı koğuşta tutuklu olarak. (s. 239) 

3.4.6.8. Umut 

Şiirlerinde hüznü, kederi, acıyı, mücadeleyi, aşkı, yalnızlığı anlatan Aysan; 

tüm bu duygularının içinde barındırdığı bir de umut60 duygusu vardır, şiirlerinde de 
                                                             
60 Bk. Turgay FİŞEKÇİ, Türk Yazınından Seçilmiş Umut Şiirleri, İstanbul, Adam Yayınları, 1992. 
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bu duyguyu işlemiştir. “Hayat umuttan önce bitmeli.” cümlesine benzer bir algıyla 

şiirlerinde “umut”a yer veren şair, bu duyguyu farklı açılardan ele almıştır. Ortak 

nokta ise er ya da geç güzelliklere ulaşılacağı umudunun taşınmasıdır. Bu anlamda 

şair “Nasıl olsa güzel şeyler hemen gerçekleşmiyor” (Aysan, Arşiv)61 diyerek, içinde 

hep bir umudun bulunduğuna vurgu yapar. 

 “Umut” teması çerçevesinde gördüğümüz ilk durum yaşanılan gün ve 

dönemden memnuniyetsizliğin olmasıdır. Aysan şiirlerinde, yaşantılar sonucu oluşan 

bu memnuniyetsizliğin içinde “umut” kavramı kendine bir yer seçer.  

“Unutulmayan”, “Kül Harmanı”, “Ateşçi”, “Balat”, “Karanlıkta Nakış işleyen 

Kızlara”, “Çiçekçi Kız”, “Yarın Diye Bir Şey Var”, “Güneş Çaldı Kapımı”, “Geceyle 

Gel”, “Çırpınış” vb. şiirler Behçet Aysan’ın kaleme aldığı ve ”umut” duygusunun 

yoğun şekilde öne çıkarıldığı çalışmalardır. 

 “Kül Harmanı”, “Ateşçi”, “Çırpınış”, “Çiçekçi Kız” gibi şiirlerde ise 

sezdirilmeye çalışılan, hayatın olumsuzluklarının yoğun bir şekilde hissedildiğidir. 

Bu yoğun olumsuzluk katmanının içerisine serpiştirilmiş ve zayıf bir duygu olarak 

kalsa da bir umut ışığı gösterilmiştir. 

KÜL HARMANI  
indirdi kepengini üstümüze  
kara böğürtlen bir gece  
 
ne yapsam  
pirinç şamdan taşısam  
 
geçirdi hevengini yağlı urgan  
boynumuzda bir kiraz dalı  
 
ne yapsam  
çatal dirgen kullansam  
 
bindirdi dengini bir katara  
balrengi kömür gibi acıdan  
 
açlık gözyaşı kan  
bindallı fistanı gül  
işliği mavi çelik tül  

                                                             
61 Yazının tamamı için bk. “Ekler” bölümü “Şiir Üzerine”, s. 191 – 195. 
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savrulsa külleri harman  
 
yaralı ve yayan yürümektedir yaşam  
 
ne yapsam ne yapsam  
bir çatal dirgen bir pirinç şamdan (s.46) 
 

“Kül Harmanı” şiirinde, yaşanan hayatın zorluklarına karşı silik bir umut 

göze çarpmaktadır. Çatal dirgen ve pirinç şamdan bu umudun somut yansımalarıdır. 

ÇIRPINIŞ 
(…) 
yaralı kuş, yaralı kuş 
hayat bir yokuş 
haydi çık çıkabildiğince 

 
bütün ölümlere inat çık 
bütün sürgünlere 
 
 ve bütün acılara 

(…) (s.246) 

“Çırpınış” şiirinde zorluklar karşısında verilmesi gereken mücadele ve bu 

mücadeleye inanç vardır.  Bu inancın içinde mücadeleye karşı beslediği umut vardır. 

“Yarın Diye Bir Şey Var”, “Geceyle Gel” şiirlerinde “umut” yoğun bir 

şekilde kendine yer bulur. Kurtuluş, güzel günler, daha iyi bir yaşam bu iki şiirde 

kendini net bir şekilde göstermektedir. 

GECEYLE GEL 
topluyorum yıldızları 
ve göğe merdiven kurup 
arayacağım yeniden 
mutlu düşler ülkesini 
 
topluyorum çiçekleri 
ve yerin rüzgârı olup 
yok edilmiş sevdalardan 
kucaklaman için beni 
 
çiçek ol, rüzgârla 
 rüzgârla gel 
bitsin bu umutsuz şarkı. 
 
yıldız ol, geceyle 
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 geceyle gel 
bitsin bu umutsuz şarkı. 
 
topluyorum çakılları 
dalga sesleriyle vurup 
bulacağım batık gemi 
şafak ağarırken seni. (s. 240) 
 
      “rüzgârla gel bitsin bu umutsuz şarkı”, “geceyle gel/ bitsin bu umutsuz şarkı", 

“bulacağım batık gemi/ şafak ağarırken seni” dizeleri umut kavramına bizi somut bir 

şekilde ulaştıran anahtar dizelerdir. 

 
YARIN DİYE BİR ŞEY VAR 
bilirim yarın diye bir şey var  
çeliğin su katılmamış yanı  
ırmakların geçilecek, fırtınaların 
                                      dinecek  
 
bir yanı var  
ömrümüzün  
belki bir gün gülecek.  
 
selam verip  
selam alacak  
 
                    barışa kardeşliğe  
 
hep tok yatan  
çocuklar görecek  
 
el ele  
aşklar, omuz omuza  
                   dostluklar  
 
ne dikenli teller olacak  
ne tanklar tüfekler  
 
ne tüberküloz kalacak  
ne lösemi  
 
ne işsizlik  
 
ne banka  
ne borsa  
 
süt gibi duru ve ak  
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ekmek gibi sıcak  
 
                bizim de  
               bizim de  
 
günlerimiz olacak.  
 
güle değecek  
kuşların kanadı  
 
ve kuşlar sırtlarında  
gül taşıyacak  
 
kardeşlerim koşar adım  
moraran beyazla  
 
zincirlerimizle  
yaralarımızla  
 
ırmakların geçilecek, fırtınaların  
                                   dinecek  
 
bir yanı var  
ömrümüzün  
belki bir gün gülecek. (s. 156-157) 
     
           “Yarın Diye Bir Şey Var” şiiri gelecek güzel günlere inancın en çok 

hissedildiği şiirlerin başında gelir. Bu şiire benzer gelecek hayali ve güzel bir dünya 

beklentisi  “Unutulmayan” şiirinde de vardır. Ancak “Unutulmayan” şiirinde 

gerçekleşmesi çok da mümkün görülmeyen bir umut söz konusudur. 

 

UNUTULMAYAN 
(…) 
bense, yulaf kokan 
dağlı ellerinde 
dolaşmak gibi kolaydır 
sanırdım yaşamak ve sana kansız 
                                bir gökyüzü 
getirirdim 
getirebilsem ah, 
-avlusunda çocukların 
korkmadan oynadığı- 
lalelerle 
donanmış simli bir gökyüzü. 
(…) (s.14) 
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“Umut” duygusu süresince beslenilen düşüncenin gerçekleştiği algısı “Güneş 

Çaldı Kapımı” şiirinde kendini gösterir. 

GÜNEŞ ÇALDI KAPIMI  
çok yalnızdım ve güneş çaldı kapımı  
sürgünden yeni dönmüştüm, makronissos 
orda kurak ve ıssız bir yüreğim  
vardı 
(şimdi sizin yürekleriniz gibi) 
 
onu da getirmiştim. 
 
arkadaşlarım hariç 
herkes beni terketmişti. 
 
yaşamım uzun bir deniz yolculuğuna 
dönmüştü 
 
git git varılmayan 
kıyısız bir deniz. 
 
evet, herkes terketmişti 
sevgili ve hüzünlü pire 
 
eleni bile. 
 
ve güneş çaldı kapımı  
kapımı çaldı güneş. 
 
gerisini biliyorsunuz. (s.216) 

3.4.6.9. Kaçış 

Aysan şiirlerinin başlıca temalarından biri de “kaçış”tır. Yaşanan döneme 

yönelik umutsuzluklar, hayal kırıklıkları, çaresizlik, geleceğe dönük karamsarlık vs. 

şairi “kaçış” temasına yönlendirmiştir. “Teni Başka İpeğin ve Kömürün”, 

“Dönmeyecek Olana Şarkı”, “Dokuz Köyden Kovulanın Şiiri”, “Bu Aşk Bu Şehir Bu 

Keder” şiirleri “kaçış” temasının işlendiği şiirlerden başlıcalarıdır. 

 Aysan’ın “kaçış” şiirleri iki tür üzerine yoğunlaşmıştır. İlk olarak kötü, 

olumsuz dünyadan kaçış ve bu yaşanan kirliliği terk ediş vardır. Her şeyi terk eden 
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ve gitmeyi, uzaklaşmayı tercih eden şiirler özellikle “Teni Başka İpeğin ve 

Kömürün” ve “Dönmeyecek Olana Şarkı”dır.  

TENİ BAŞKA İPEĞİN VE KÖMÜRÜN 
gitmek için işte aşkla 
avlusu göherçle kokan 
bu şehirden 
gitmek için 
ve aşkla 
teni başka bir gökyüzünün 
  tırmıklarla 
yeniden değişildiği oraya. 
 
inat kapanmış sürgüye 
daralmış kolana 
kınında rahat bıçağa inat 
gitgide susuz 
ve yosunsuz 
boğucu bir akvaryuma 
benzeyen bu yaşadığımıza 
 
gitmek için işte aşkla 
avlusu göherçile kokan 
bu şehirden 
gitmek için 
ve aşkla 
teni başka bir derin denizin 
  ığrıplarla 
yeniden değişildiği oraya. 
 
binip bir bıçkın trene 
vardiyasi gelmiş işçilerle 
inip bir uçkun trenden 
vardiyasi bitmiş işçilerle. 
 
işte gidiyoruz oraya 
geceyi  lacivert 
bir elişi kağıdı gibi 
sadece yıldızları 
kırpmakta kullanmak için. (s. 73-74) 
 
 Şairin yaşadığı şehir, pislik ve barut kokmaktadır. Hayatı boğucu bir 

akvaryuma benzeten şair bu dar ve nefessiz ortamdan kaçmak için seçeceği yolu 

“aşk” ve “sevgi” olarak belirler. 
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DÖNMEYECEK OLANA ŞARKI 
bir gün çekip gideceğim ben bu şehirden 
geride hiçbir anı bile bırakmadan 
bindiğim trenler belki hiç bilmeyecek 
bir küçük istasyonda nasıl indiğimi 
yağmurlu bir gece hangi istasyonda 
yitik yıldızlara bakacaksın ardımdan. 
 
ne kadar acı varsa bırakacağım 
söylenmemiş sözlerle yalan aşkları 
paslı zincirleri, mahpus türkülerini 
kara bir sis gibi çöken umutsuzluğu 
bir gün çekip gideceğim ben bu şehirden. 
 
kitaplarım, şiirlerim bekleyecekler 
yürüdüğüm sokaklar bekleyecekler 
her sabah selam verdiğim akasya 
her sabah selam aldığım taş duvar 
ve uçsuz bucaksız bu keder denizi 
bir gün elbet dönüşümü bekleyecekler (s. 238) 
 

Gün gelecek her şeyi bırakıp gidecek olan şiir kişisi; acıyı, anıları, 

umutsuzluğu, yalan aşkları, tutsaklığı, gündelik hayata dair sıradanlıkları, her şeyi 

bırakma ve her şeyden vazgeçme arzusundadır. 

 Aysan’ın “kaçış”ı sonunda sığındığı liman, anılar ve acılardır. Bu durumu 

Aysan “Dokuz Köyden Kovulanın Şiiri”nde “kovulduk mu, sonunda yine biz, 

dönelim acılara (…) kovulduk mu, sonunda yine biz, dönelim anılara” (s.144) 

mısralarıyla anlatır. 

 “Kaçış” şiirlerinde ikinci olarak değinilen durum ise; şair her şeyden 

kaçmaya, uzaklaşmaya çalışırken sanki gönülsüz bir gidişin, bir el ayak çekişin 

hissedilmesidir. Behçet Aysan,  “Bu Aşk Bu Şehir Bu Keder” şiirinde okura şöyle 

seslenir: 

BU AŞK BU ŞEHİR BU KEDER 

gidiyorum 
 bu şehri bu yağmuru 
bu düşleri 
bu aşkı bu kavgayı bu kederi 
size bırakarak (s. 142) 
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Bu dizelerde tüm aşklara, yaşantılara, hayallere veda eden bir görüntü çizilir. 

Bu bir anlamda her şeyden vazgeçiştir.  Bu vazgeçiş bir kurtulma, olumsuzluklardan 

sıyrılma çabası değil de sanki zorunlu bir terk ediştir. 

3.4.6.10. Tabiat-Varlık 

 İnsan, yaşam, mücadele, dostluk, acı, karamsarlık, yaşam, ölüm, yalnızlık vs. 

gibi çok çeşitli konulara değinen Behçet Aysan’ın şiirlerinde tabiat ve tabiat 

kavramları62 da yer alır. O genelde tabii olayları şiirindeki amaca giden yoldaki 

yardımcı öğeler olarak kullanmayı tercih eder. “İlk Kar”, “Bahar Karşılaması”, 

“Güvercinleri Sevindirin”, “Son Kuşlar”, “Kırık Bir Kurşunkalemin Şiiri” şairdeki 

tabiata yönelik duyguların en net şekilde anlaşılabildiği çalışmalardır. 

 Mehmet H. Doğan’ın da dediği gibi: “Aysan’ın bütün şiirlerinde doğa ta 

başından beri ağırlıklı bir yer tutuyordu: ‘gecenin, gökyüzünün her rengi, her hali, 

yıldızlar, çiçekler, kuşlar, güvercinler, deniz kabukları, kar, bahar dalı…’ insanın 

içini bir anda ısıtan sımsıcak imgelerin içinde eriyordu. Bu sıcak imgelerdir ki, en 

sert politik söylemler, en acılı betimlemeler, usulcacık iniyordu insanların 

yüreklerine. Çünkü Aysan, ‘umutsuzluğa yenilmemesini, acının altında 

ezilmemesini’ istiyordu insanların.” (Doğan, 1993: 20) 

 “İlk Kar” şiirinde Aysan, karın yağışını güzel ve özgün betimlemelerle 

resmederken şiirin devam eden dizelerinde “kar” imgesi aracılığıyla insanlar 

arasındaki adalet ve eşitliğe vurgu yapar. “Kar” herkese eşit mesafede yağan bir olgu 

olarak göze çarpar. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tabiat şiirlerinde şair, tabiat 

olaylarını şiirindeki asıl amacına yardımcı olacak öğeler olarak kullanır. “İlk Kar” 

şiirinin son dizelerinde de “kar” imgesi ile kurşunlanmış bir dostun yakadaki 

resminden bahsederek şiirini noktalar.  

İLK KAR 
savrularak inceden 
yumuşak dokunuşlarla 
serpilip avuç avuç usta fırça 
vuruşlarla 
 
                                                             
62 Bk. Turgay FİŞEKÇİ, Türk Yazınından Seçilmiş Doğa Şiirleri, İstanbul, Adam Yayınları, 1993. 
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bir çini karanfil  
bir atlastan şal 
sağdı puslu bulutların gri hüznünü 
çatlıyan yüreklerin nar kabuğu testisine 
sevdalı bir gülücüğün 
yeşim taşlı peçesine 
 
ve öveçler’de 
bir evin gecekondu bahçesine 
yağdı ilk kar. 
 
önce bir gelin alayına 
bir grev halayına sonra 
gözyaşına 
ve acıyla 
yanlız başına tornada 
kesik bir kola 
 
yağdı cami avlusunda 
üşümüş sokuluşlarla dolanan çocuklara. 
ergen aynalarda 
okşayıp biblo gibi kendi bedenini 
buzul çiçeklerle süslü 
eski giysilerini 
çıkardı sandıktan 
çıkardı kar 
duvak tadıyla. 
 
savrularak inceden  
yumuşak dokunuşlarla 
serpilip avuç avuç usta fırça 
vuruşlarla 
 
düştü 
kurşunlanan bir dostun yakadaki resmine 
kan izine  
ve bütün gölgelerin perçemine 
bir çini karanfil gibi kar. (s. 43-44) 
 
 Aysan şiirlerine ait imgesel dünya onun tabiat temalı şiirlerinde de kendine 

yer bulur. İmgeyi özgün üslubuyla kullanmasını ve yansıtmasını bilen Aysan 

şiirlerine gösterecek örneklerden biri “Kırık Bir Kurşunkalemin Şiiri”dir. 

KIRIK BİR KURŞUNKALEMİN ŞİİRİ 
(…) 
usulca mavi bir kar 
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kara geceye düşer 
tutuşur fundalıklar 
gelir kalbimi yakar. 
 
gün olur belki öper 
ay ışığı acıyı 
o yaralı cerenler 
yanık sulara iner. 
(…)  (s. 226) 

3.4.7. Şekil Özellikleri 

 “Genelde mısraların kümeleniş ve kafiyelerin sıralanış düzeni olan şekil, söz 

unsurlarını mümkün olan en uygun bir biçimde şiirde yerleştirmek, düzenlemek, 

toparlamak ve yaymaktır.” (Çetin, 2004: 129) Behçet Aysan şiirlerinde de göze 

çarpan belli başlı şekil özellikleri bulunmaktadır. Refik Durbaş, Aysan şiirinin şekille 

olan ilişkisi hakkında şu tespitleri yapmıştır: “Behçet Aysan’ın şiiri ‘biçim’e önem 

veren şairlerin karşı köşegeninde duruyor. Ama bu, şiirde biçimi göz ardı ettiği 

anlamına gelmemeli.” (Durbaş, 1989: 5)  

3.4.7.1. Mısra  

Bilindiği üzere şiirde “en temel birim mısradır. (…) Mısra, nefes almayı en 

uygun biçimde disipline eden yapıdır. (Çetin , 2004: 130)  Behçet Aysan şiirlerindeki 

mısra anlayışı oldukça dikkat çekicidir. Şair oluşturduğu mısralara anlam 

yüklemekten çok, kurmak istediği anlamı mısralara paylaştırmayı tercih eder. 

Genelde kendi içinde tamamlanmış, anlam bütünlüğüne sahip mısraların yerine 

birkaç mısradan oluşan, kesik kesik dizeler kurmaya öncelik vermiştir.  

Bu durum onun şiirlerinin karakteristik yapısıdır. Aysan okuru, oluşturduğu 

kırık dizelerle şiirleri okumaya zorlarcasına, dizeleri hiç umulmadık yerlerde bölerek 

bir alt satıra kaydırıyor. Şiirin anlamını bu şekilde yansıtma yoluna gidiyor. 

Düşüncemizle aynı doğrultuda olan görüşler altta sıralanmıştır: 

“Behçet Aysan’ın şiirlerinde belirgin bir özellik de, sözcüklere ilk anlamları 

dışında yeni, olağandışı yorumlar katabilmesidir. Yetkinlikle yaptığı duraklamalı 

dizem(ritm) bütünlüğünü bozmadan şiirin yapısını kurmasını sağlıyor.” (Haşal, 1994: 

22) 
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“Aysan’ın özgün bir ifade ediş tarzı vardır. Dizeleştirmede bazı sözcükleri alt 

alta düşürüp kırık bir ritm sağlar ya da tek sözcüklerin alt alta gelmesinden dizeler 

oluşturur:” (Ankara, 1993: 6) 

“Bizim şiirimizde yer yer denenen, ancak az görülen, kısa, kesik, kırık 

dizelerle, bir iç konuşma tonunda, tartımı öne çıkaran, şiirin çağrışım alanını iki-üç 

sözcükle birden genişleten bir şiiri vardır Behçet Aysan’ın. Şiirin yapı bilgisine sahip 

değilseniz kolay bir şiir olarak algılanacaktır.” (Erbaş, 2006:157) 

“Örneğin, çok az sayıda sözcüklerden, hatta tek sözcükten dizeler kurmak, 

dizeler ve sözcükler arasında olağan dışı aralıklar bırakarak, kesik kesik okunmayı 

önermek, onun en önemli özelliğidir.” (Bolat, 2006:152) 

 Yukarıda verilen düşünceleri örneklendirmek anlamında Aysan’ın  “O’nun 

Şiiri” başlıklı çalışmasını gösterebiliriz. Behçet Aysan’ın şiirlerinin önemli bir 

bölümünde bu tarz kısa, kesik, kırık dizeleri bulmak mümkündür: 

 
O’NUN ŞİİRİ 
odur koşarken yaralı ceren 
kimsesiz bir han odasında 
 
biraz işsiz biraz gurbette 
biraz aslı 
biraz kerem. 
 
yıldızlardan düşmüş 
 
taş baskısı 
göçebe bir sabah 
 
seyrederdi 
 
bakırdan sikke 
 gibi 
 
bir 
ay 
 
o 
da 
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durur seyrederdi. 
 
ve sürgündekiler 
ve metal çınıltılar 
 
ve fabrika düdükleri 
ve tırpanlanmış gözyaşından 
 çavlanlar 
 
ve bir ılgar 
sevda. 
 
odur koşarken 
yaralı ceren. (s.158-159) 
 
 Bu durum şairin, şiir tarzının bir yansımasıdır. Ancak bir gerçek vardır ki 

okur açısından bakıldığında bu tip bir anlatım bazı “anlama” ve “akıcılık” 

sorunlarına yol açmaktadır. Okur açısından bakıldığında ise bu durum okuyucuyu şiir 

üzerine derin düşüncelere iter ve şairin anlatım çabası üzerine ciddi soru işaretleri 

doğurur. Bu kullanım şekli, zaman zaman şiirdeki anlatımın bütünlüğüne ket 

vurmakla beraber okuma esnasında bazı nefes sorunlarına da yol açar. Ancak şunu 

belirtmeliyiz ki şair bu tip bir anlatımı kasıtlı bir şekilde benimsemiş ve şiirini bu 

şekilde sunmayı uygun bulmuştur.  

Mısraları Birleştirme 

“Bazı şairler, bazı şiirlerinde vurguları, anlam ve ahenkleri bakımından ayrı 

olması daha uygun görülen mısraları birleştirirler.” (Çetin, 2004: 131)   Behçet 

Aysan’da da bu tip kullanımın örnekleri görülmektedir. Şairin mısra birleştirmeyle 

alakalı olarak en net göze çarpan durum, mısraların yanlış yerden bölündüğü ve bir 

alt mısraya kayması gereken sözcüklerin üst mısrada yahut üst mısrada bulunması 

gereken sözcüklerin alt mısrada olmasıdır. Bu şekilde kurulmuş şiirlerde akıcılık 

sorunu ortaya çıkmaktadır. 

“unutulmuş bir akşamdı, siyah 
 sular yürürdü, güz yürürdü 
 gülümserdi bize hayat, ince  
  tüller ardında” (“Eski Fotoğraflar”, s. 195) 
 Yukarıdaki kullanım yerine, mısraları daha anlamlı bölerek naçizane alttaki 

ifade tarzı tercih edilebilirdi: 
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“unutulmuş bir akşamdı, 
 siyah sular yürürdü 
 gülümserdi bize hayat, 
 ince tüller ardında” 
  

“İpekten Bir Gecedir Kayar Gider”, “Çini”, “Şarap Gibi”, “Gecede 

Ateşböcekleri”, “İlk Kar”, “Bahar Karşılaması”, “Semender”, “Üç Anı Üç Şehir”, 

“Sesler ve Küller”, “Redif Kışla Sokağı”, “Ateş Deresi” yukarıda ifade ettiğimiz 

örneğe uygun düşecek kullanımlar içermektedir. 

Mısra Bölünmesi 

 “Bazı şairler, cümle bütünlüğünü birden fazla mısraya yaydıkları gibi kendi 

içlerinde ahenk ve anlam bütünlüğü sağlayan mısraları da bölmüşlerdir.” (Çetin, 

2004: 132) Behçet Aysan’ın da kendi şiirinde sıklıkla uyguladığı yöntem budur. 

Aynı mısrada yer alması halinde anlamı ve vurgusu daha belirgin olacak ibareler şair 

tarafından bölünerek kesik kesik dizeler halini almıştır. 

“süngüler 
düşleri 
yasaklayamaz 
bir dahaki duruşmada 
giy  
gelinliğini 
düşlerde olsun 
ilk 
gecemiz” (“Aşk İçin Prelüdler 7”, s.188) 
  

Yukarıdaki kullanım yerine aşağıda sunacağımız mısra oluşumunun 

benimsenmesi daha uygun olabilirdi. 

“süngüler düşleri yasaklayamaz 
Bir dahaki duruşmada 
Giy gelinliğini 
Düşlerde olsun  
ilk gecemiz”  
 Behçet Aysan’ın şiirlerinde örnek vermeye çalıştığımız mısra bölünmesi 

durumuna, şairin hemen her şiirinde rastlamak mümkündür.  
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3.4.7.2. Nazım Şekli 

Şiirlerinde kalıplaşmış bir nazım şekli kullanmayan Aysan’ın tercihi 

genellikle serbest nazımdır. Ancak bazı şiirlerinde belli bir nazım şeklini denemeye 

çalıştığını görürüz.  

 
 Şairin kullandığı belirgin şekil özelliklerini şu şekilde örnekleyebiliriz:    

İkilikler 

“Çini”, “Siyah Süvari”, “Hangi”, “Çoban Ateşleri”, “Redif Kışla Sokağı” 

şiirleri ikilikler halinde yazılmış şiirlerdir. Bu şiirlerden “Siyah Süvari” ve “Hangi” 

şiirleri gazel tarzında kaleme alınmıştır. “Hangi” şiirinin son bendi üçlüktür. 

Üçlükler 

“Küheylan” ve “Sevmeyi Unutanlar İçin” şiirleri üçlükler halinde kaleme 

alınmış şiirlerdir. Bu şiirlerde belirgin herhangi bir kafiye şeması bulunmamaktadır. 

“Küheylan” şiirinin son bendi iki mısradan oluşmaktadır.    

Dörtlükler  

“Forsa”, “Attila Jozsef’i Okurken”, “Bahar Karşılaması”, “Dörtlük”, “İzmit 

Şiirleri” ve “Biten Bir Aşkın Şiiri” dörtlükler halinde kaleme alınmış şiirlerdir. 

“İzmit Şiirleri” metninin ilk beş kıtası dörtlüklerle kaleme alınmıştır.  

 Dörtlüklerle kaleme alınmış şiirlerde,  her ne kadar mısra sonlarında belli ses 

benzerlikleri çabası sezilse de yine diğer Behçet Aysan şiirleri gibi belli bir kafiye 

örgüsü bulunmamaktadır. 

Beşlikler 

“Kanaviçe”, “Dağılan Gül”, “Yağmurda”, “Dokuz Köyden Kovulanın Şiiri”, 

“Selimiye” şiirleri beşlikler halinde kaleme alınmış şiirlerdir. 

 “Kanaviçe” şiirinin ilk iki mısrası ve beşinci mısrası kendi arasında 

uyumludur. Beş mısradan oluşan “Yağmurda” şirininin son iki mısrası kendi arasında 

uyumludur. Adı geçen diğer şiirlerde bent bent kafiye ile ahenk oluşturma çabası 

sezilse de belli bir düzen çerçevesinde oluşturulmuş kafiye örgüsü bulunmamaktadır. 
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Sone 

“Bir Kiraz Dalı” sone tarzında kaleme alınmış şiirdir. 

Mısra Sayısı Farklı Bentlerden Oluşan Şiirler 

 Şairin en çok benimsediği tarz tespit edebildiğimiz kadarıyla budur.  

“Unutulmayan”, “Örüp İnce Bir Tığla”, “Keder Atlası”, “Anış”, “Şarap Gibi”, 

“Gecede Ateş Böcekleri”, “Tortu”, “İlk Kar”, “Güvercinleri Sevindirin”, 

“Tendtürdiyot”, “Gölgeler”, “Balat”, “116. Koğuş”, “Bordo Bir Ömre Gazel”, 

“Aşkında Köle Çağı Vardır”, “Üç Anı Üç Şehir”, “Yağmur Dindi”, “Takis 

Petrulas’ın Selanikli Yıldıza Şiiri”, “Falanga”, “İşçi Mihali’nin Ölümü” gibi şiirler 

sayısı farklı bentlerden kurulu metinlerdir.   

3.4.8. Ahenk 

“Şiir, güzel sanatlar içinde maddesinin tabiatı itibarıyla başlı başına bir 
hususiyet teşkil eder.” (Tanpınar, 2000 :14)  Şiire ait bu özelliği oluşturan 
unsurlardan biri de hiç şüphesiz ahenktir.63 

“Şiir, ilkel büyü ve ritmin gelişimidir” (Aysan, Arşiv)64 diyerek şiirde formun 

ve ahengin önemini yadsımayan Aysan, bu unsurları şiirin merkezine de oturtmaz. 

Onun için şekil ve ahenk öğeleri şiiri şiir yapan unsurlardandır. Ancak Aysan kimi 

çalışmalarında şiirsel söyleyişten uzaklaştığı gibi ahenk unsurlarını da göz ardı 

ettiğinden şiirsel açıdan zayıf eserler de kaleme almıştır. ”Yazmadan Edemedim” bu 

tip metinlere verilecek bir örnektir: 

“rüzgâr bu şiiri sana götürsün 
kâğıttan yaptığım 
o işlemeli  
kayıklar 

fırtınalara 
dayanan. 

koş rüzgâr koş. 
yazmadan edemedim” (“Yazmadan Edemedim”, s. 99) 

 

                                                             
63 Ahenk hakkında kapsamlı bilgi için bk. Kâzım YETİŞ, “Âhenk”, İslâm Ansiklopedisi,  İstanbul, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988,  C.1, s. 516-517. 
 
64  Bakınız, “Ekler” bölümü, “Şiirin ve Aşkın Geleceği”, s. 189 - 190. 
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“Tortu” şiirinden aldığımız dizelerde yukarıda anlatmaya çalıştığımız duruma 

örnektir. Burada da şiirsel açıdan zayıf dizeler bulunmaktadır: 

“benimse 
çiğnenmiş zakkum 
yüklemiş yorgun 
kalbimden 
aşk da 
acı da 
her şey ama her şey geçer 
kör 
bir güvercinin 
türküsü 
bile. 
tortusu kalır.” (“Tortu”, s. 40)  

3.4.8.1 Kafiye 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız durum, Aysan’ın hiç kafiyeli şiir 

yazmadığı, tamamen serbest ölçü ve yazımı tercih ettiği anlamına gelmez. Ancak 

bazı şiirlerinde kafiyeli söyleyiş çabası da onu şiirsel açıdan zor duruma sokmuştur. 

“Siyah Süvari” şiiri bu duruma örnektir: 

“siyah süvari gecesindeyim 
bilmem burada ne haldeyim. 
 
siyah süvari gecesindeyim 
gelip bir yerden, göçmedeyim. 
 
siyah süvari gecesindeyim 
hep lale suresini bellemedeyim. 
 
siyah süvari gecesindeyim 
aşk ile yunup beklemedeyim. 
 
siyah süvari gecesindeyim 
gecenin türküsünü söylemedeyim.” (“Siyah Süvari”, s. 30) 
 

 Şair, mısra sonlarındaki ahengi yakalamak adına özellikle ikiliklerin ikinci 

mısralarını birinci mısraya uydurmak için, zorlama sözcükler oluşturmuştur. Behçet 

Aysan genel itibarıyla kafiyeli şiir yazmamıştır. Ancak şiirindeki ahengi oluşturmak 

adına metin içinde yer alan bazı bölümlerde kafiye çabası gütmüştür. “Kozalak 

Yaktım Ben de”, “Unutulmayan”, “Örüp İnce Bir Tığla”, “Çini”, “Aç Kuşlar”, 
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“Neruda Neruda”, “İlk Kar”, “Bahar Karşılaması”, “Kül Harmanı”, “Bir Masal”, 

“Karanlıkta Nakış İşleyen Kızlara”, “Son Kuşlar”, “Ayna”, “Zeybekiko”, “Selimiye” 

şiirlerinde yer yer kafiye oluşturarak ahenk yaratma gayreti bulunmaktadır. 

3.4.8.2. Pekiştirme 

 Behçet Aysan’ın şiirinde kullandığı ahenk unsurlarından biri de 

pekiştirmelerdir. Şairin eserlerinde tespit edebildiğimiz pekiştirme yardımıyla 

oluşturulmaya çalışılan ahenk unsurları şunlardır: 

“basar basmaz bir katran karanlık” (s. 17); karanlığın derecesini pekiştirmek için 

“katran karanlık” tamlamasına yer verilmiştir. 

“yol olur/düğüm düğüm” (s. 39) 

“serpilip avuç avuç” (s. 43) 

“kara mı kara bir padişah” (s. 98) 

“hâlâ dipdiri” (s. 101) 

“geçti/ gitti/ gençliğim ah” (s. 105) anlam “geçti gitti” ifadesiyle vurgu yapılarak 

pekiştirilmeye çalışılmıştır. 

“rüzgârla rüzgâr/ sevişiyor kuytularda/ uykuyla/ uyku/ düşle düş” (s. 171); anlam 

tekrarlar yoluyla pekiştirilmeye çalışılmıştır. 

3.4.8.3. Vezin 

Behçet Aysan şiirlerinin tamamına yakını serbest ölçü ile kaleme alınmış 

eserlerdir. Şairin gençlik yıllarında iddia edilen aruz vezniyle şiir yazmış olduğuna 

dair söylemler mevcut olmakla birlikte bu bulguları somutlaştıracak belge yoktur. 

Bununla birlikte şairin tespit edebildiğimiz iki şiiri hece ölçüsü kullanılarak 

yazılmıştır. Bunlar: “Orpheus” 14’lü hece ölçüsü kullanılarak, “Düello” 8’li hece 

ölçüsü kullanılarak kaleme alınmıştır. Behçet Aysan, hayattayken bu iki şiirini de 

kitaplarına almamıştır.  
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3.4.8.4. Tekrar 

Hiç Şüphesiz “sanat eseri için kaçınılmaz olan form’ un bir parçası, önemli 

bir parçası da tekrardır.” (Okay,1998: 36) Behçet Aysan da şiirlerinde sıklıkla tekrar 

unsurlarına başvurmuştur. 

Kelime Tekrarı 

Bir Mısrada Bir kelimenin Birden Fazla Sayıda Tekrarı 

“kıyı, kıyı/ karşı/kıyı/ rüzgârı aynı rüzgâr/ denizi süngeri/ aynı/” (s.38) 

“ateş kürerim ateş” (s.51) 

Bir Mısranın Aynı Kelimenin Tekrarından Oluşması 

“çan çan çan” (s.99) 

“bildiriler nerde/ söyle söyle söyle söyle” (s.174); “Beyaz Başörtülü Kadınlar” 

şiirinde Behçet Aysan güvenlik güçlerinden gördüğü baskıyı tekrarlar yoluyla 

okuyucuya aktarmaya çalışmıştır. 

Mısralar Arası Kelime Tekrarı 

Çapraz Tekrarlama 

“sensin hüznün yüzgörümlüğü/ rüzgârların beyazdan yelesi sen” (s.23) 

“kalbinin gümbürtüsü hep yanı başımda/ hep yanı başında, kalbimin gümbürtüsü” 

(s.35) 

“söz zincire vurulunca/ zincire vurulunca aşk” (s.50) 

“biliyorum bunu, gideceksin/  gideceksin yine yakında” (s.198) 

Mısra Başı Kelime Tekrarı 

“tanıdığın bütün/sabahların/ rengiyle,/ tanıdığın bütün aşkların” (s.34) 

“sonsuz bir göğün altında/ sonsuz yağan yağmurun” (s.36) 
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“ya sizde karartma geceleri/bizde par par ateşböcekleri/ya bizde karartma geceleri/ 

sizde par par ateşböcekleri/” (s.38) 

“ve kordan/ve alevden/ ve lav ve demirden/” (s.55) ; bu örnek aynı zamanda bağlaç 

tekrarıdır. 

“nereye, ey hem hristiyan/ nereye, ey hem müslüman” (s.56) 

Mısra başı kelime tekrarını “Hangi” adlı şiirin tamamında görebiliriz: 
hangi dağı delsem 
heder ırmağı. 
 
hangi aşkı sevsem 
mineden yaşmağı. 
 
hangi yağmura ellesem 
bitmiş ıslağı. 
 
hangi güle bilsem 
donmuş kırığı. 
 
hangi kuşa baksam 
ağıtlar palazı. 
 
hangi romana başlasam 
acılar kitabı. 
 
hangi ömre dursam 
gümüşten bukağı 
 
hangi yola vursam 
yıkık bir han.  
 
hangi. (“Hangi”, s.54) 
 
“ne bir ses/ ne bir şarkı” ( s.81) 

“söz yok/ mızrap yok/ hem konmuş hem göçebe/hem balık/ hem kuş/ hem ingin/ hem 

yokuş” (s.82) 

“bir söğüt düşünün gölgesiz/ bir yarın düşünün bugünsüz/ bir şarkı yankısız/ bir aşk/ 

düşünün/anısız.” (s.168); mısra başlarındaki ilk sözcükte “bir” sözcüğü kullanılarak 

hem bir ahenk oluşturma çabası hem de anlamı pekiştirme kaygısı güdülmüştür. 
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“ve cehennem/ ve sevdam” (s.170) 

“ne cepheye giden/savaş trenleri olurdu/ ne/ bir dilim kurumuş ekmek/ ne ayrılık ne 

ölüm” (s.198) 

İfade Tekrarı 

“sabahın ağaran heybesine/topladığım yıldızların/ çekiç seslerini/ sağnaklarla 

işliyorum/ sabahın/ ağaran heybesine/hiç bitmeyen sağnaklarla/ kalbimin çekiç 

seslerini” (s.34) 

“hey ölüm/ gelmeden ölüm/ ömrün yokuş aşağı/ gideni ölüm” (s.51) 

“Üç Anı Üç Şehir” şiirinde “bin dokuz yüz altmış sekizdi” (s.66-68) ifadesi üç şiirin 

şiir sonunda tekrarlanmıştır. 

“beyaz bir gecede” (s.113-115); “Beyaz Geceler” şiirinde tekrar grubu olarak 

kullanılmıştır. Her bendin ardından bu tamlamaya yer verilmiştir. 

“hoşça kal” (s.139-142); “Bu Aşk, Bu Şehir, Bu Keder” şiirinde “hoşça kal” ibaresi 

her bendin sonunda tekrarlanmıştır. 

“mistıke mu erota ah erota”65 (s.153-155) ; “Bir Girit Şarkısı” şiirinde bentlerin 

ardından kullanılan bir tekrar grubudur. 

unutulmuş bir akşamdı” (s.195);  “Eski Fotoğraflar” şiirinde bentlerin ilk 

mısralarında bu dize kullanılmıştır. 

“seni hatırlarım” (s.197); “Ansızın” şiirinin bentlerinin son dizelerinde kullanılmıştır. 

“çıkarın” (s.210); “Falanga” şiirinde bentlerin ilk ve son dizelerinde “çıkarınla” 

başlayan dizelere yer verilmiştir. 

“topluyorum” (s.240); “Geceyle Kal” metninde “topluyorum” sözcüğüyle başlayan 

bentler kurulmuştur. 

 

                                                             
65 “Benim gizli aşkım ah aşkım” anlamına gelen bir Girit halk şarkısıdır. 
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Nakarat 

“savrularak/ inceden/ yumuşak dokunuşlarla/ serpilip avuç avuç usta fırça/ 

vuruşlarla” (s.43) 

“Karasevda” şiirinde “al üstüne mor giymiş/ körkuyularda/ körkuyularda/ sevdadan 

delirmiş” (s.91-92) 

“Kanlı Zambak” metninde şiirin başlangıcı ve bitimi şu nakaratla yapılır: “onu 

vurdular/gözümle gördüm onu/ak bir zambağa binmiş/ gidiyordu/ zambak dur, sana 

da bulaştı kan” (s.94-95)  

 “yollar uzak ay bedir/ sırtımda gümüş hançer/ yürürüm de ölemem/ kan damlatır 

karanfil” (s.226) ibareleri nakarat görevinde kullanılmıştır. 

3.4.9. Dili 

 Behçet Aysan şiirde dil ve üsluba bir hayli önem vermiştir. Şair, şiirini 

yaşanan gerçeklere ayna tutmak için kullansa da bunu yaparken, şiirsel söylemden 

uzak durmamıştır. Bu durumu gerek şairin ifadelerinden gerekse şiirlerinden 

anlamaktayız. Aysan, “Kendine özgü dize yapısıyla, çarpıcı ama yadırgatmayıcı 

imgelerle örer şiirlerini. Sıcak, tutkulu, işlek bir dil yakalamıştır.” (Emre, 1995: 52) 

Onun dil görüşüne ya da dil hakkındaki yorumlarına pek rastlanmaz. Ancak Aysan 

şiirin bir dili olduğuna inanan şairlerdendi. 

3.4.9.1. Şiir Dili 

 Aysan’a göre “Şiir neyi anlatırsa anlatsın, önünde sonunda bir dil sorunudur. 

Şairlik de, sözcük kuyumculuğudur.” (Kansu,1984: 5) Bu düşünceyle şiire yaklaşan 

Behçet Aysan genellikle şiire özgü bir dil geliştirmeye çalışmış, şiirde samimi havayı 

yakalamaya uğraşırken kullandığı şiirsel öğelerle de günlük konuşma dilinin üstüne 

çıkmaya gayret sarf etmiştir.    

 Ancak, şiiri sadece bir dil olayı olarak görmez. Bu düşüncemizi şairin şu 

ifadeleri destekler: “Yine şiir, bir dil işçiliği olduğu kadar bir bilgi birikimi ve sezgiyi 

de gerektirir.” (Kansu, 1984: 5) Anlaşılacağı gibi dilin önemini hiçbir zaman 
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yadsımayan Aysan, iyi bir şiirin dil işçiliğinin yanında farklı hünerlerinin de olması 

gerektiğini savunur. 

Şiirinde Kullandığı Sanatlar 

Benzetme 

 Sözü daha etkili bir duruma getirmek için, aralarında türlü yönlerden ilgi 

bulunan iki şeyden, benzerlik bakımından güçsüz durumda olanı nitelikçe daha üstün 

olana benzemesine bilindiği üzere teşbih denir. (Dilçin, 2009: 405) Behçet Aysan da 

şiirinde sıklıkla söz sanatlarından faydalanmış ve teşbih olarak niteleyeceğimiz 

örneklere sıklıkla başvurmuştur. Bu kullanımları örnek ifadeler, şunlardır: 

“bense,/ yulaf kokan/ dağlı ellerinde/ dolaşmak gibi kolaydır/ sanırdım yaşamak” 

(s.16);  şair yaşamı, sevdiğinin ellerini okşamaya benzetiyor. Ancak ifadeden de 

anlaşılacağı üzere algısı yanlış çıkmıştır. 

“bir aşk bitiyordu/ bir aşk dağılmış/ bir gerdanlık gibi” (s.16) ; biten bir aşkı, dağılan 

gerdanlığa benzetmektedir. 

“ve niçin/ kavruk otlar gibi/ tutuşur/ o ilk sevdalar” (s.18) ; ilk aşkların heyecanını, 

süresini ve bitişini kavruk otların tutuşmasına benzetmektedir.  

“kurt ağızlı/ gecenin ortası” (s.20); gecenin korkutucu ve acımasızlığını, kurdun 

ağzına benzetmiştir. 

“karşılıksız bir kuğu aşkı gibi ak/ lut gölü kadar derin bir acıyla” (s.29); “Attila 

Jozsef’i Okurken” şiirinde şair, Attila Jozsef şiirlerini tüm samimiyeti ve yüreği acı 

dolu okuduğunu vurgulamak üzere kuğu ve Lut gölü ibarelerini kullanmıştır. Yine 

Attila Jozsef’e olan sevgisini belirtmek için şair: “bir çocuğun annesini sevişi gibi” 

(s.29) onu sevdiğini belirtir. 

“arkadaşım benim/ pıhtılaşmış/ şarap/ gibi” (s.35); şair arkadaşlığının değerini şarap 

gibi yıllandıkça değer kazanan bir nesne ile eşleştiriyor. 



121 
 

 

“gece de/homurtuyla/ kederli bir tren/ gibi geçer” (s.40); gecenin önünde sonunda 

biteceği ve sabahın olacağı vurgulanırken, gece yoğun ve karanlığı bölen sesler 

çıkaran trene benzetilmiştir. 

“alevlerle/ sevişen/ bir semenderin/ kalbi gibi” (s.48); mitolojik bir algıyla açıklanan 

semenderin ateş dansı, aşk ile özdeşleştirilmiş ve ateşe âşık olan semender ateşle 

sevişiyor imajı yaratılmıştır. Bu şekilde, yaşanan aşka bir ayin havası katılmıştır. 

“al bir at gibi, devrilmiş haliç’e/ balat” (s.56); şair, Haliç’in kıyısındaki Fatih 

ilçesinin bir semti olan Balat’ı betimlerken al bir ata benzetmiştir.   

 “ölüm gibi yalnızlığım” (s.57); yalnızlık, ölüme benzetilmiştir. 

“kurşun gibi ağır/ hafif tüy gibi/ geçip giden ey ömür” (s.60); hayatın çelişkili bir 

şekilde gelip geçtiği vurgulanmıştır. 

“yükledim mor sümbüller gibi gemilerime/ hüzünlerimi” (s.63); hüzün, gemilere 

yüklenen mor sümbüllere benzetilmiştir. 

“yorgun bir hallacın/ attığı/ yünler/ gibi/ dokunaklı” (s.81); hüzün duygusu, hallacın 

attığı yünlere benzetilmiştir. 

“tütün/ dizer/ inci/ gibi” (s.86); tütün sarmanın ne kadar düzenli ve özenle 

yapıldığına vurgu yapmak için inciye benzetilmiştir. 

“ak bir yaban güvercini/ gibiydin aşk” (s.91); aşkın masumiyeti ve el değmemişliği 

yaban güvercinine benzetilmiştir. 

“sakız gibi beyaz düşler” (s.105); düşlerin saflığı ve masumiyeti vurgulanmaya 

çalışılmıştır. 

“ağır ağır düşen yapraklar gibi” (s.111) şiirde hayatın geçip giden yıllarını yavaşça 

düşen yapraklara benzetmiştir. 

“mor benekli/ kelebekler gibi/ uçuşuyordu/ tozlar” (s.116); uçuşan tozları güzel 

adlandırma ile kelebeklere benzetmiştir. 
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“bunlar küpe çiçeği/ boynu bükük/ ülkem / gibi” (s.119); Türk halkının boynu bükük, 

üzgün olduğunu belirtmek amacıyla benzetme yapılmıştır. 

“yüzündeki çıban gibi/ yüreğindeki yaralar” (s.127); yürekte taşınan yaraların çıban 

gibi büyük ve içten içe insanı kemirdiğinden bahsetmiştir. 

“kırgınım, saçılmış/ bir nar gibiyim” (s.131); kırılganlığının boyutlarını ifade etmek 

için etrafa saçılmış nar tanelerine vurgu yapmıştır.  

“bir samanın tutuşması gibi olan şey” (s.143); yaşadığı aşkın tanımını samanın 

tutuşurkenki coşkusuna ve parıltısına benzetir. 

“mutsuzluk değil mi biraz da şarkıdır/ üzgün, kırık, iri bir gül gibi kanayan” (s.143); 

mutsuzluğu tanımlamaya çalışırken aynı zamanda güle de benzetmiştir. 

“sevdaların titrek bir mum gibi adanışı” (s.145) 

“kırık yıldızların/ kara/ bir denize koşar gibi/ dinledim bu şarkıyı” (s.153); içinde 

bulunduğu ruh halini tasvir ederken benzetme sanatından faydalanmıştır. 

“umutsuz bir aşkı anlatan/ rüzgârla savrulan/ kâğıt parçalarına/ yazılmış/ 

dağıtılmamış/ bildiriler gibi” (s.193); yaşanan aşk, rüzgârda savrulan bildirilere 

benzetilmiştir. Rüzgârda dağılmış bildiriler gibi, aşkta amacından sapmış, amacından 

uzak kalmış. 

“kara bir sis gibi çöken umutsuzluk” (s.238)  

“yoksul bir İstanbul gibi yalnızdık” (s.242) 

Kişileştirme: 

 Behçet Aysan’ın şiirlerinde başvurduğu sanatlardan biri de kişileştirmedir. 

Bilindiği gibi kişileştirme doğada bulunan varlıklara insana ait özellikler yakıştırma 

ve bu yolla doğadaki varlıkları açık, anlaşılır bir şekilde özelliklerini vurgulama 

sanatıdır. Aysan şiirlerindeki kişileştirme yapılmış mısralar şunlardır: 

“bize hep beyaz mendil/ sallayan/ ölüm ki/ iki kapısında/ haki bir yalnızlık/ dikilirdi” 

(s.13); bu dizelerde hem “ölüm” hem de “yalnızlık” kavramları kişileştirilmiştir. 
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“ey ölgün yaz” (s.34); ölümlü olmak canlıya ait bir özellik iken şair mevsimi ölümlü 

kılmıştır. 

“tanıdığın bütün/ sabahların/ rengiyle,/ tanıdığın bütün aşkların.” (s.34); “tanımak”, 

“tanış olmak” bireyler arasındaki ikili ilişkilerin samimiyetiyle alakalıdır. Bu 

dizelerde ise “sabah” ve “aşk” kavramları için kullanılmıştır. 

“yaralı ve yayan yürümektedir yaşam” (s.46); “yaşam” canlıya benzetilmiştir. 

“göz kırpıp/ geçti/gitti/ gençliğim ah” (s.106); insana ait olan “göz kırpma” hareketi 

“gençlik” kavramına atfedilmiştir. 

“yalnızlık senin o konuşkan kuşun” (s.107); soyut bir kavram olan “yalnızlık” 

canlıya ait olan konuşma özelliği ile hem kişileştirilmiştir hem de somutlaştırılmıştır. 

“küsmüş sardunyalardan/ almaz mısınız” (s.120); “küsmek” insana ait bir özelliktir, 

ancak burada çiçeğin küstüğünden bahsedilmektedir. 

“sessizliği çağır büyüyen/ sessizliği” (s.146); sessizlik hem somutlaştırılmıştır hem 

de kişileştirilmiştir. 

“gelincik tarlaları çığlık çığlığa” (s.148); gelincik tarlaları kişileştirilmiştir. 

“göçebe bir sabah” (s.158); insana ya da bazı canlı türlerine özgü bir davranış biçimi 

olan göçebelik gün içinde bir zaman dilimi olan sabah ile birlikte kullanılmıştır. 

 “sevdalar vardır/ derin kuyularda/ eski sarnıçlarda/ yaşar” (s.183); “sevda” kavramı 

âdeta bir canlı gibi yaşama alanları verilerek kişileştirilmiştir. 

“suların koşarak/ rüzgara aktığı” (s.203); suyun akması üzerine hem benzetme hem 

de kişileştirme yapılmıştır. 

“umudun öldürülüşü” (s.206) “umut” kavramının bir canlı gibi öldürülüşünden 

bahsedilmiş ve kişileştirilmiştir. 

“güneş çaldı kapımı” (s.216); güneş kişileştirilmiştir. 
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“hani düşlerin ve ölümün annesi gece/ gelip örtecekti yorganını üstümüze” (s.242); 

gece kavramı anneye benzetilerek kişileştirilmiştir. 

Dil Sapmaları 

Alışılmamış Bağdaştırmalar 

 “Sanat maksadıyla dilin mantığına ters düşerek oluşturulan ifadelere 

alışılmamış bağdaştırma adı verilir.” (Coşkun, 2007: 322) Doğan Aksan bu tanımı 

biraz daha açarak alışılmamış bağdaştırmalar hakkında şu saptamayı yapmıştır: 

“Şiirde göstergelerin dinleyiciye, okuyucuya yansıttıkları tasarımların, imgelerin 

dışında, onların yanı sıra birçok tasarımların daha aktarılmasını, deyim yerindeyse 

dinleyici/okuyucunun zihnine birçok yeni tasarımın üşüşmesini sağlayan bir dil 

olayı, alışılmamış bağdaştırmalara başvurulmasıdır. Diyebiliriz ki bu anlatım yolu, 

bu sanat, şiir dilinin en önde gelen özelliklerinden biridir. Türk şiirinin bütün 

dönemlerinde, özellikle de yeni şiirde pek çok şairin sık başvurduğu bir etkileme ve 

anlatımı güçlendirme öğesidir.” (Aksan, 2005: 151)  

 Şair Behçet Aysan da edebiyat bilimcilerinin tanımlamış oldukları 

alışılmamış bağdaştırma anlatım yolunu şiirlerinde sık sık denemiştir. Şairin bu 

alışılmamış bağdaştırmalara şiirlerinde yer vermesi imge zenginliğini sağlayan 

unsurların başında gelmektedir. “Behçet Aysan’ın şiirlerinde belirgin bir özellik de, 

sözcüklere ilk anlamları dışında yeni, olağandışı yorumlar katabilmesidir.” (Haşal, 

1994: 22) Behçet Aysan’ın şiirlerinde kullanmış olduğu alışılmamış bağdaştırmaların 

tespit edebildiğimiz kadarı aşağıdadır: 

“ipekten bir gece” (s.10), “gecede, birer karşı gecedir onlar” (s.11), “ipekten çalınmış 

umutlar” (s.13), “günlerim değiyordu ateşten bir dolunaya” (s.16), “biraz ölmeden” 

(s.18) “var mı/ kederin atlasında/ tarçın kokulu bir şehir” (s.19), “bir keşiş bıçağıyla 

dağlanmış/ çiçekbozuğu,/ çopur/ bir hayat” (s.21),  “her şeyin/ hüzne vurduğu yer” 

(s.21), “güneşi yiyorlar/ aç kuşlar” (s.24), “hayatın güğümü” (s.29), “siyah süvari 

gecesi” (s.30), “bir bahar dalıyla öpüş[mek]” (s.31), “acının kundağı” (s.31), “ey 

ölgün yaz” (s.34), “hüznün/ sütbeyaz/ güğümü” (s.39), “üşümüş sokuluşlarla dolaşan 

çocuklar” (s.43), “kokuyu çama as[mak]” (s.45), “balrengi kömür bir acı” (s.46), 
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“yaralı ve yayan yürümektedir yaşam” (s.46), “kurtarılmış bir aşk yaşıyorsun” (s.48), 

“portakal rengi bir akşam” (s.51), “bir imparator kalabalığı yalnızlık” (s.63), 

“acılarbilgisi” (s.87), “ıtır/ ve yasemin kokulu günah” (s.91), “yitik/ zaman peşinde” 

(s.105), “yalnızlık senin o konuşkan kuşun” (s.107),  “begonyalar büyüten eski 

alışkanlık” (s.107), “peçeli bir gülüş” (s.127), “söylenmemiş sahipsiz/ bir şarkı” 

(s.132), “serseri sokaklar” (s.139), “hüzünlü günler” (s.137), “akşamın ölü ağzı” 

(s.143), “parçalanmış yürek zamanları” (s.144), “göçebe bir sabah” (s.158), “umudun 

öldürülüşü” (s.206), “rüzgârın kelepçesi” (s.210), “çamura bulanmamış çığlıklar” 

(s.212), “ölümün çarmıha gerilişi” (s.228) 

Metinlerarası İlişkiler 
 
  “G. Genette ‘bir yapıtla ondan öncekiler ve sonrakiler arasında kurulan 

ilişkilerin okur tarafından algılanmasına, metinler arası ilişkiler’ adını verir.” ( Kıran 

2007: 359) Behçet Aysan’ın şiirlerinde de bu tip anlatımın örneklerine 

rastlamaktayız. Onun eserlerinde tespit edebildiğimiz metinler arası ilişkiler 

şunlardır: 

“ve anladım ki her şey  

sevmekle başlar insanı” (“Aşkın da Köle Çağı Vardır”, s.64) Bu dizeler hiç şüphesiz 

Sait Faik Abasıyanık’ın Alemdağ’da Var Bir Yılan adlı öyküsünde yer alan “Sevmek, 

bir insanı sevmekle başlar her şey. Burda her şey bir insanı sevmekle bitiyor” 

(Abasıyanık, 1976: 31-32) ifadesini çağrıştırmaktadır.66 

 

“‘avare yıllar’ı imzalıyormuş 

sergi kitabevinde  

orhan kemal” (“Üç Anı Üç Şehir”, s.66) Bilindiği gibi Avare Yıllar Orhan Kemal 

romanlarından biridir.67 Şair Aysan fikir dünyası açısından kendisine yakın bulduğu 

bir isim olan Orhan Kemal’i ve eserini şiirindeki bağlam içerisinde dillendirmiştir. 

 

“ah, sevgilimse sevdiğim bir dize gibi aklımda 
                                                             
66 Alemdağ’da Var Bir Yılan öyküsü için bk. Sait Faik ABASIYANIK, Bütün Eserleri 7, İstanbul, 
Bilgi Yayınevi, Ocak, 1976. 
 
67 Avare Yıllar romanı için bk. Orhan Kemal,  Avare Yıllar, İstanbul, Varlık Yayınları, 1957. 
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belki nâzım’dan 

belki rembo, neruda.” (“Üç Anı Üç Şehir”, s.67) 

 Bu dizelerde de yine Aysan’ın hayranlık beslediği ve kendi dünya görüşüne 

yakın bulduğu isimlere göndermeler vardır.  

“Bir Girit Şarkısı” şiirinde Behçet Aysan’ın her bendin sonunda nakarat 

olarak tekrar etiği dize olan ‘mistıke mu erota ah erota” dizeleri bir Girit şarkısının 

dizeleridir. Anlamı ise “benim gizli aşkım ah aşkım’dır. 

Ege ve halk türkülerini çok sevmesiyle bilinen Behçet Aysan “Aşk İçin 

Prelüdler” şiirine bir halk türküsü olan şu dizeleri aynen almıştır: 

 “daha senden gayrı âşık mı yoktur 

    nedir bu telaşın vay deli gönül ” (“Aşk İçin Prelüdler 1”, s.181) 

  
 Aysan şiirlerinde vazgeçilmez temalardan biri de hiç şüphesiz “aşk”tır. Aşk 

deyince edebiyatımızdaki en büyük aşk hikâyelerinin kahramanları “Leyla ve 

Mecnun”, “Kerem ile Aslı”, “Tahir ile Zühre” ve “Ferhat ile Şirin” akla gelir. Behçet 

Aysan da şiirlerinde bu isimleri zikretmiştir: 

“okudum 
tahir ile zühreyi 
kerem ile aslıyı 
 ve ferhat ile şirini” (“Aşk İçin Prelüdler 6”, s. 187) 
 
Konuşma Dili Unsurları 

Nida 

 “Şairin, çok duygulanması ve heyecanlanması sonucu doğuran olayları ve 

varlıkları göz önüne getirip ‘ey, hey’ gibi ünlemlerle onlara seslenmesidir.” (Dilçin, 

2009:403) Behçet Aysan da şiirlerinde zaman zaman bu tip duygu yoğunlukları 

yaşayıp “nida” olarak adlandırabileceğimiz seslenmelere şiirinde yer vermiştir. Bu 

duruma örnek şunlardır: 

“söyleyin bana/ ey kitaplar” (s.19) 

“ey ölgün yaz” (s.34) 

“ey uzun yollar yolcusu” (s.47) 
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“hey ölüm” (s.51) 

“nereye, ey hem hıristiyan/ nereye, ey hem müslüman” (s.56) 

“geçip giden ey ömür” (s.60) 

“geçti/gitti/ gençliğim ah” (s.105-106) 

“ey içine ay düşmüş toprak” (s.106) 

“ey eflatun aşk” (s.129) 

“ koştum sana geldim ey acı/ ey terkedilmiş/ ilençli dinginlik/ ey yenilmiş bir aşkın 

şarkısı” (s.135) 

“ey gümüş yürek burgacı/ ey yenilmiş/ bir aşkın şarkısı/ ey keder/ ey acı” (s.138) 

 “ey hayat onu bana bağışla” (s.168) 

Hitap 

Behçet Aysan şiirlerinde birçok hitap unsuru kullanmıştır. Bunlar bir kişiye 

yöneltilen seslenmeler olduğu gibi, zümreye, topluluğa yöneltilen seslenmeler de 

mevcuttur. Aysan’ın hitap maksadıyla kullandığı kelimeler şunlardır: 

“sevgilim” (s. 9,17,21,75,82,86) 

 “ülkem” (s.17)  

“ekmeğimsin, sevgilim, deniz fenerim” (s.17) 

“ağabeyim benim, kalbim, attila jozsef’im” (s.29) 

“çocuğum” (s.31) 

“arkadaşım” (s.35) 

“halkım” (s.82, 86) 

“düşlerim” (s.241) 
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Yazım Yanlışları 

 Şairler zaman zaman kendi şiir üslupları gereği bazı dil sapmalarına, sözcük 

hatalarına kasıtlı olarak başvurabilirler. Şiir alanında ismini bir sonraki nesillere 

aktaran ve bir ekolun önderi olan çoğu şairde bu tür bir anlayıştan izler bulmak 

mümkündür.  

 Behçet Aysan’da da bazı dil yanlışlarına kasıtlı olarak başvurduğu görülebilir. 

Örneğin Aysan, bir yazım kuralı olan mısra başları genellikle büyük harfle başlar 

ibaresini kasıtlı olarak ihlal etmiş ve de tüm şiirlerinde mısra başlarına küçük harfle 

başlamıştır. 

“ateş kürerim ateş” (s.50) 

“herhangi bir yerinde dünyanın/ çobanlar ateş yakıyordu” (s.108) 

 “razıyım çağdaş bir derviş gibi/ türküler söylemeye” (s.169) 

“her kentte şu aşılmaz yalnızlık duygusu” (s.243) 

 Yine yazım kuralları gereği büyük harfle başlaması gereken özel isimler, yer 

adları, din ve mezhep adları, şehir vb. isimleri Behçet Aysan küçük harfle yazmıştır. 

 “lut gölü kadar derin bir acıyla” (s.29) 

“acıyla okuyorum attila jozsef’i” (s.29) 

“neruda, neruda/ senden sonra da özgür yaşayacak/ burcu burcu/ leylakların yurdu/ 

arakonya” (s.33) 

“al bir at, devrilmiş haliç’e/ balat, yorgun ve karadenizli bir güvercin/ sürüsüyle” 

(s.56) 

“nereye, ey hem hristiyan/ nereye, ey hem müslüman” (s.56) 

“avare yıllar’ı imzalıyormuş/ sergi kitabevinde/ orhan kemal” (s.66) 

“ah, sevgilimse sevdiğim bir dize gibi aklımda/ belki nâzım’dan/ belki rembo, 

neruda.” (s.67) 

“kocaman bir yalnızlıktır izmit” (s.163) 

“ayaklanan yüreklerden biri olimpos’a gizlenirdi/ biri Anadolu bozkırında” (s.203) 

“filistin” (s. 237)  

Ayrı yazılması gereken sözcüklerden bazılarının birleşik yazıldığı dikkati 

çekmektedir. 

“balrengi” (s.46) 
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“acılarbilgisi” (s.87) 

“ey terkedilmiş ilençli dinginlik” (s.135) 

 Şair bazı sözcükleri genel kullanımdan uzak biçimde şiirine koymuştur. Bu 

ifademizde örneklendireceğimiz kimi kelimelerde ses eksikliği yahut pek tercih 

edilmeyen kullanımlar göze çarpmaktadır.  

“yaşamaklar” (s.26) 

“sırsıklam” (s.47) 

“bitimsiz” (s.29) 

“ölgün yaz” (s.34) 

“kitli kapılar” (s.170) 

“kapetan” (s.220) 

 Behçet Aysan şiirlerinde dikkati çeken ve Türkçe yazım kurallarına uymayan 

bir başka tavır da şairin noktalama işaretlerine çok fazla yer vermemesidir. Şair kısa 

çizgi, nokta, virgül ve kesme işareti dışında noktalama işareti kullanmaz. Aşağıdaki 

örnekte, soru işareti gerektiren bir anlam taşımasına rağmen, mısranın sonunda soru 

işareti koyulmamıştır. 

“küsmüş sardunyalardan/ almaz mısınız” (s.120) 

3.4.10. Üslubu 

“Üslûp, bir kişinin duygu, düşünce ve hayallerini sözle ya da yazıyla kendine 

has bir tarzda dile getiriş, ifade ediş biçimidir”. (Çetin, 2004: 196) Behçet Aysan’ın 

kesik ve kısa dizeleri onun üslubunun parçasıdır. Yine şairin, mısraları alışılmışın 

dışında bölerek okuyucuyu da bu tarz bir okumaya yönlendirmesi, onun bilinçli 

tercihi ile belirginleşen üslubudur.  

 Behçet Aysan, kaleme aldığı eserlerinde anlatım üslubu itibarıyla birkaç 

farklı başlık halinde toplayabileceğimiz anlatım tarzları kullanmıştır. Bunlar arasında 

en çok göze çarpanı “iç konuşma üslubu”dur. Birçok şairde olduğu gibi Aysan’ın 

şiirlerinde de “iç konuşma üslubu” önemli bir yer tutar. “Aşkın da Köle Çağı 

Vardır”, “İpekten Gece Gitme Kal Leylaklar”, “Üç Anı Üç Şehir”, “Denize İnen 



130 
 

 

Merdiven”, “Beyaz Geceler”, “Bir Girit Şarkısı”, “Yitik Zaman Peşinde”, “Dışarda 

Kar” şiirleri şairin monolog üslubunu benimsediği metinlerdir.  

 “Üç Anı Üç Şehir” şiirinden birkaç dizeyle Aysan’ın “iç konuşma üslubu”nu 

örnekleyelim: 

“ (…) 
anlatmalıyım 
başkalarına 
anlatmalıyım 
radyoaktivite’yi 
(…)” (“Üç Anı Üç Şehir”, s.67) 
 

 Aysan şiirlerinde bulunan bir başka anlatım tarzı da “lirik üslup”tur. “içinde 

ciddi bir yürek çarpıntısının duyulduğu; ses ve ahenk açısından kusursuz, akıcı; 

kişisel zevk, keder ve ruh hâlinin çoğunlukla taşkın bir şekikilde terennüm edildiği, 

daha ziyade ben’in acılarını duyuran” (Karataş, 2004: 298) lirik şiirlere Behçet 

Aysan’ın eserlerinde de rastlanır. “Unutulmayan”, “Dağılan Gül”, “Kanlı Zambak”, 

“Bir Eflatun Menekşe”, “Aşk İçin Prelüdler”, “Ansızın”, “Karasevda” gibi şiirler 

Behçet Aysan’ın lirik tarzda kaleme aldığı metinlerdir.  “Karasevda” şiirinden bir 

bent ile bu durumu örnekleyelim: 

“ak bir yaban güvercini 
gibiydin aşk 
 vişnelere 
bulaştın kirlendi beyazın. 
(…)” (“Karasevda”, s.91) 
 
 Behçet Aysan şiirlerinde zaman zaman “hitabet üslubu”nu da denemiştir. 

“Bordo Bir Ömre Gazel”, “Sevmeyi Unutanlar İçin”, “Aşkımızın O Kararan” ve 

“Falanga” bu tarzda yazılmış metinlerdir. 

“koştum sana geldim ey acı 
ey terk edilmiş 
ilençli dinginlik 
ey yenilmiş  
bir aşkın şarkısı 
işte geldim. 
(…)” (“Aşkımızın O Kararan”, s.135) 
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 Yukarıda “Aşkımızın O Kararan” şiirinden alınan bir bölümde de görüldüğü 

gibi Aysan, “ey” nidalarıyla “acı”, “ilençli dinginlik”, “yenilmiş aşk şarkısı” gibi 

soyut kavramlara seslenmektedir. 

 “Keder Atlası” başlıklı şiirde Behçet Aysan “hitabet üslubu”nun yanında, bir 

cevap beklentisi olmadan kurduğu soru anlamı taşıyan cümleler kullanmıştır: 

“nilüferler niçin suya eğilir 
ve niçin 
kavruk otlar gibi 
 tutuşur 
o ilk sevdalar 
söyleyin bana  
 ey kitaplar. 
bana söyleyin 
kim var 
aramızda 
biraz ölmeden 
bir türkü tutturmuş giden. 
(…) (“Keder Atlası”, s.18)  
 Nurullah Çetin bu tarz kullanımı “şaşırtma üslubu” başlığı altında soru sorma 

ifadesi olarak inceler ve şu açıklamayı yapar: “Şair, bazı olaylar ve durumlar 

karşısında şaşkınlık, hayret ve hayranlık gibi duygularını daha belirgin kılmak, 

güçlendirmek için cevap beklentisi olmadan sorular sorar.” (Çetin, 2004: 226) 

Görüldüğü gibi yukarıdaki dizelerde de bu tarz bir kullanım vardır. 

 

Behçet Aysan’ın “konuşma üslubu” kullanarak kaleme aldığı tek şiir 

“Küllenen”dir: 

“ (…) 
-tak tak, kimdir o 
kim, ya gelmişse 
gecelerin kara 
yüzlü konukları. 
-yabancı değilim 
Benim 
Sana kalbimi 
Getirdim 
(…)” (“Küllenen”, s. 70)   
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3.5. RADYO OYUNU 

 Sanat hayatında şiiri her şeyin önünde tutan Behçet Aysan tiyatro alanında da 

radyo oyunlarıyla eserler vermiştir. Daha önce de bahsettiğimiz üzere Aysan için 

yazdığı radyo oyunları yaşadığı geçim sıkıntılarından biraz olsun kurtulma 

gayretinden ibarettir. Ölümünden sonra Prospero Yayıncılık tarafından bastırılan Üç 

Kardeştiler adlı kitabında, iki radyo oyunu bulunan Aysan, bu metinleri kıssadan 

hisse çıkartmak düşüncesi ile yazmıştır. Şairin kızı Eren Hanımın aktardığına göre 

Behçet Aysan, iyi şairin iyi tiyatro eseri yazabileceği hissiyatını taşımaktadır. Ancak 

bu alanda pek de başarılı olduğu söylenemez.  

 Aysan’ın elimizde bulunan Üç Kardeştiler adlı kitabında yer alan iki radyo 

oyunu da çocuklara yöneliktir. Onların ahlaki gelişimlerini yüceltmeyi, insanî 

değerlerini geliştirmeyi ve hayatla ilgili çeşitli dersler vermeyi amaçlayan bu oyunlar 

sanatsal kaygıdan uzak bir şekilde kaleme alınmıştır. 

 Behçet Aysan’ın bilinen tek tiyatro eseri 1995 yılında Prospero Yayıncılık 

tarafından kitaplaştırılan Üç Kardeştiler adlı eserdir. Eserde iki radyo oyunu 

mevcuttur. Bunlardan birincisi kitaba da ismini veren Üç Kardeştiler isimli radyo 

oyunudur. İkincisi ise Çocuk ve Yaşlı Ağaç başlığını taşımaktadır. 

3.5.1. Konu 

  Üç Kardeştiler adlı oyun, üç küçük kardeşin babalarının vefatından sonra 

düştüğü ekmek derdi ve maddi sıkıntıları işler. Bu piyeste, çocukların geleceğe dair 

hayalleri, umutları, beklentilerine de yer verilir. Çocuk dünyasının büyüklüğü ve 

onların masumluğuna vurgu yapılır. 

Çocuk ve Yaşlı Ağaç, macera peşinde koşmak isteyen çocuğun yaramazlık ve 

sorumsuzluk sonucunda düştüğü zor durumu ve bu durumdan kurtuluşunu konu 

edinir. 

3.5.2. Özet 

 Üç Kardeştiler radyo oyunu Behçet Aysan’ın bilinen iki çocuk oyunundan 

biridir. Sucu Ali, Ahmet ve Zehra üç kardeştirler. Babaları geçirdiği rahatsızlık 
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sonucu vefat etmiştir. Anneleri maddi sıkıntılar yüzünden evlere temizliğe, gündeliğe 

gitmektedir. Üç kardeş su satarak ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışırlar. Gün 

boyu işlek ve kalabalığın yoğun olduğu caddelerde su satmaya çabalarlar. Sadece 

yedi bardak su satabilirler. Küçük kardeş Zehra çocukluğunda verdiği masumluk ve 

zayıflıkla gün boyu devam eden kargaşada yorgun düşer ve su içmek ister. Su 

içerken düşer ve elindeki bardağı kırar. Bu bardak onların sermayesidir. Kardeşlerin 

gün boyu sattığı yedi bardak sudan kazandığı para da yeni alınan bardağın ücretine 

verilir. Bu parayı çıkartmak ve akşam eve kârlı dönmek için tren istasyonuna 

giderler. İstasyonda işleri açılır ve çok su satmaya başlarlar. Üç kardeş su isteyen 

yorgun kalabalığa, su yetiştirmek için koşuşurlar.  Hareket eden trene atlayarak satışı 

arttırma derdine düşen kardeşler ellerindeki su testisini düşürürler, testiyi almaya 

çalışan Ahmet hareket halindeki trenden düşer ve piyes sonlanır. 

Çocuk ve Yaşlı Ağaç radyo oyununda ailesiyle birlikte bir kayak evine giden 

çocuk, bulunduğu konumdan sıkılır. Çocuğun isteği ailesiyle birlikte kayak 

yapmaktır. Ancak kayak yapmayı bilmediğinden kenardan anne ve babasını 

izlemektedir. Bu durumdan sıkılarak, onlardan saklanmaya karar verir. Saklandığı 

yerden anne babasının onu aradığını görür ve onların telaşlı hallerini izler. Tam da bu 

sırada tipi bastırır. Çocuklarını bulamayan çaresiz anne baba kayak evine koşarak 

oradan yardım istemeye karar verir. Haylaz çocuk saklandığı yerden çıkıp ailesinin 

yanına dönmek yerine tipiye rağmen kayak evinden tam tersi yöne, ormanlık alana, 

doğru koşmaya başlar ve kaybolur. Ormanın derinliklerinde, karlara bata çıka 

çaresizce ilerlerken dönüş için çözüm yolları düşünür. Ailesinden gereksiz yere 

saklandığı ve kaybolduğu için pişmanlık duyar. Soğuktan bir ağacın dibinde 

uyuyakalır. Rüyasında çok farklı bir yerde bulur kendini. Bir düşsel sesin duyulduğu 

hayali bir diyardadır. Ancak bu şekilde uyumaya devam ederse soğuktan donarak 

ölecektir. Çocuğun yaslanarak uyuduğu ağaç birden canlanır ve çocuğu uyandırır. 

Ona bu ormandan bir an önce çıkması gerektiğini, yoksa donarak öleceğini hatırlatır. 

Yaşlı ağaç çocuğa çıkış yolunu gösterir. Çocuk düş mü gerçek mi ayrımına 

varamadığı bu durumun şokunda yaşlı ağacın dediklerini yapar. Sonunda çocuk 

kaybolduğu ormandan kurtulur ve yaşlı ağacın tarif ettiği köyü ve o köyün 

yardımsever köylülerini bulur. 
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3.5.3. Figürler 

Sucu Ali: Üç kardeşin en büyüğü olan Ali, sadece yaşça değil bilgi ve tecrübe olarak 

da ağabey konumundadır. Yaşadığı günün ve koşulların farkında olan Ali, 

sorumluluk sahibi bir karakter imajı çizmektedir. Geleceğe dair umutlar besleyen 

Ali’nin en büyük hayali ciltli büyük bir dünya atlası alıp, diyar diyar gezmek ve 

farklı kültürler tanımaktır. Ancak içinde bulunduğu yoksulluk ve ailesinin durumu 

onu küçük yaşta çalışmaya, su satmaya itmiştir.  

“Ahmet, hani bir atlasım olmasını isterdim ya. Şöyle ciltli, mavi ciltli, üzerinde sarı 

yaldızlı coğrafya atlası yazan. Sinemanın yanındaki kırtasiyede gördüğüm gibi. 

Geceleri oturup sobanın yanına açıp şöyle atlasın üzerinde uzak uzak ülkelerde 

gezmeyi düşlemek. Yalandan bile olsa, burada her gün su satmaktan daha zevkli 

değil midir?” (Aysan, 1995:8) 

“Trenler bana yolculukları ve uzak ülkeleri anımsatıyor. Gezip görmek istediğim o 

düşlerime giren ülkeleri”.  (Aysan, 1995:8) 

Ahmet: Ortanca kardeş olan Ahmet, ağabeyi Ali’nin izinden giden onu örnek alan bir 

karakterdir. Ağabeyinin tecrübelerinden faydalanmaya çalışan Ali futbol meraklısı 

bir çocuktur. Geleceğe dair en büyük hayali iyi bir kaleci olabilmektir. Bu 

düşüncesinin dışında eve para götürebilmek ve aile bütçesine katkıda bulunmak onun 

en büyük arzusudur. 

“Ahmet: Nasıl büyüyünce iyi kaleci olurum değil mi? 

Sucu Ali: Olursun, olursun ama büyüyünce. Yoksa bu boyla, elli gol yersin sen, hah 

ha! 

Ahmet: (Kızgın) Sen öyle san. Hiç büyümeyecek miyim ben? (Övünerek) Hem 

bizim takımın antrenörü Özcan ağabey, geçen onbirateş maçında beni çok beğendi. 

Üç yüzde yüz gol kurtardım.” (Aysan, 1995:7-8) 

İçinde bulunduğu zor duruma rağmen çocukça ve umut dolu hayallerle 

geleceğe bakan Ahmet’in hazin sonu piyesin en dramatik yanıdır. 
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Zehra: Piyesin en masum karakteri hiç şüphesiz Zehra’dır. Çocukluğun kendine has 

masumiyetini, gerçek dünyadan habersizliği, kendine has bir yaşam yaratma durumu 

Zehra’da net bir biçimde gözükmektedir. O, ne ailesindeki ekonomik sorunları 

algılayabilmektedir ne de ağabeylerinin su satmak için harcadığı emeğin farkındadır. 

Zehra için her şey çocuk dünyasının içinde gelişen bir oyundur. 

Çocuk ve Yaşlı Ağaç piyesinde ise figürler çocuk, düşsel ses, yaşlı ağaç, 

birinci köylü ve ikinci köylüden oluşur. 

Çocuk: Piyesin ana karakteridir. Bu karakter ilgi bekleyen, şımarık, haylaz bir çocuk 

olarak karşımıza çıkar. Çocuk bu piyeste şımarıklığı yüzünden yapmış olduğu 

sorumsuzca tavrın sonuçlarına katlanan ve yaptıklarından pişmanlık duyan bir imaj 

çizmektedir. 

Düşsel Ses: Oyunun küçük bir bölümünde ortaya çıkan düşsel ses, oyunun 

kahramanı olan çocuğu kısa süreliğine de olsa hayali bir dünyaya sokar. 

Yaşlı Ağaç: Oyunda yol gösterici, lider, bilge tipini simgeleyen Yaşlı Ağaç, piyesin 

başkarakteri olan çocuğun en büyük yardımcısıdır. 

Birinci Köylü- İkinci Köylü: Çok küçük bir rol sahibi olan bu figürler iyiliği, 

yardımseverliği simgeleyen unsurlardır. 

3.5.4. Fikirler 

Üç Kardeştiler radyo oyununda sezdirilen yol gösterici unsurlar vardır. Bu 

unsurlar bir ideoloji ya da global anlamda bir fikri yaymaktan ziyade küçük ama 

insan ahlakı ve gelişimi açısından önemli noktalardır. Üç Kardeştiler oyununda 

genelde fikrî anlamda mesajları, büyük kardeş Sucu Ali vermektedir. Aşağıda bunları 

örnekleyelim: 

Yaşadıkları fakirlik ve muhtaçlık sonucu isyan noktasına gelen Sucu Ali bu 

durumu en alakasız bir noktada, küçük Zehra’nın düşerek elinden bardağı kırması 

sonucu ‘suçum yok’ demesinin ardından fısıldar: 
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“Peki, peki Zehra. Doğru suç senin değil. Ahmet’in de değil. (DÜŞÜNCELİ 

FISILDAR GİBİ)  Erkenden ölen babamda, ya da bu kadar fakir olan annemde mi? 

Onlar da suçlu olamaz. Suç kimin öyleyse?” (Aysan, 1995: 10) 

Sucu Ali piyesin bir başka kısmında insanlar arasındaki dostlukların iyi 

günde, kötü günde ve karşılıksız olması gerektiğine vurgu yapar: 

“Ee, babamın en yakın arkadaşlarından biriydi. İnsan iyi gün dostu olmamalı Ahmet. 

Kötü günlerde de yakınlarına el uzatmalı, elinden geldiğince yardım etmeli.” (Aysan, 

1995: 11) 

Sucu Ali’nin piyesteki mesajlarından biri de sağlık ve sır taşımak üzerinedir: 

“Bak Zehra, birincisi sigara sağlam insanlar için bile zararlı. Hele hastalar için çok 

daha zararlı. Onun için de yasak. İkincisine gelince, Ahmet sigara içmekle yanlış 

yapmış. Ama sen, tanığı olduğun bir sırrı bana söylemekle çok daha büyük bir yanlış 

yaptın şimdi.” (Aysan, 1995:13) 

Kitaplar üzerine de Sucu Ali’nin kardeşlerine yönelik mesajları ve yol 

göstericiliği vardır. Ali kitapların çok önemli olduğuna vurgu yaparak kardeşlerine 

şunları söyler: 

“Öyle konuşmamalısın. Kitaplar da insanlar gibidir. Yaşlandıkça değer kazanırlar. 

Sonra ilerde bir kitaplığım olursa en üst rafta şöyle dizi dizi romanlar, altta 

ansiklopediler…” (Aysan, 1995:13) 

Piyesin sonunda ve yine Sucu Ali’nin ağzından dökülen ifadeler “Dimyata 

pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak” atasözünü çağrıştırır niteliktedir: 

“Testinin kırılmaması için… Su satalım derken… Ahmet… Kardeşim… (Aysan, 

1995: 18) 

Çocuk ve Yaşlı Ağaç piyesinde derin fikirler yerine ufak mesajlar saklıdır. Bu 

rol genelde “Yaşlı Ağaç” tarafından ve onun söylediği sözler aracılığıyla sarf edilir. 

 Piyeste “Yaşlı Ağaç” gerçek dünya ile hayal dünyasını kıyaslayarak gerçeğin 

çok da güzel olmadığına vurgu yapar. 
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“Merhaba küçük serüvenci, merhaba. Uyanmalısın o sıcak düşlerden. Görüyorsun 

gerçek o kadar sıcak değil. Tersine soğuk ve buzlu. Neredeyse seni donduracak 

kadar. O sıcak güzellikleri düşlerde değil, gerçekte yaşamaya bak.”  (Aysan, 1995: 

24) 

“Yaşlı Ağaç” insanlar hakkında bir yorumda bulunurken şunları söyler: 

“Siz insanlara şaşıyorum hep. En kötü koşullarda bile umutlu ve güzel şeyler 

düşünebiliyor, düşler kurabiliyorsunuz. Ne kadar iyi…”  (Aysan, 1995:24-25) 

Doğada her şeyin elbet bir gün tükeneceğini, öleceğini, yitip gideceğini 

belirten “Yaşlı Ağaç” der ki: 

“Yani demek istediğim bu doğa yasası. Karşı gelmek olanaksız. Hiçbir şey ölümsüz 

değildir biliyorsun.” (Aysan, 1995:25) 

3.5.5. Zaman 

 Üç Kardeştiler radyo oyununda zaman konunun gelişimine uygun şekilde 

sabah-öğle- akşam olarak devam etmektedir. Konunun uygunluğuna bağlı olarak su 

satan kardeşlerin sabah vaktinden başlar ve akşam iş çıkışı saati trenlerin istasyondan 

ayrılış hareketiyle son bulur. 

Çocuk ve Yaşlı Ağaç oyunu karlı ve tipili bir günün öğle sonrası başlar ve 

birkaç saatlik bir macerayı konu edinir. 

3.5.6. Mekân 

Üç Kardeştiler radyo oyununda mekân kalabalık bir caddede başlar ve tren 

istasyonundaki insan kalabalığıyla sonlanır. Yine ara ara geçmişe dönerek futbol 

stadyumu, hastane odası vs. kullanılarak mekân anlayışı dinleyiciye hissettirilmeye 

çalışılır. 

Çocuk ve Yaşlı Ağaç piyesi bir kayak evi yakınında ormanlık bir yörede 

geçer. 
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3.5.7. Radyo Oyunu Niteliği 

 “Gücünü eksik yanından alan bir türdür radyo oyunu, yani ‘görmez’ 

oluşundan. Alıcısına beş duyudan yalnızca biriyle, işitme yoluyla ulaştığı için 

doğrudan hayal gücüne, imajisasyona yönelir. (…) işitme duyusu geri kalan dört 

duyuyu bileyerek harekete geçirir;” (Duruel, 2004: 55) Bu sebeple radyo oyunu 

işitme duyusu yardımıyla görünmeyeni görünür kılarak hayal gücünün sınırlarını 

zorlar. Zaman, mekân sınırlaması radyo oyununda ciddi bir engel teşkil etmez. Usta 

bir metin yazarı ve doğru seslendirme yöntemiyle geçişler rahatlıkla sağlanabilir. 

Hatta “Gerçek radyo oyunu, düşle gerçek arasıdır. Gerçeküstü öğeler ve sembollerle 

beslenir. Çok kere mecaz diliyle konuşur. Alegorik ve trajiktir.(…) Düşündürücüdür. 

Sembollerden kuvvet alır, mecazlarla güçlenir, şiire yakındır; şiirsel arka plânlar 

ister.” (Necatigil, 1999: 283)  

 Bu manada Behçet Aysan’ın şiirlerinde sıklıkla mecazi unsurlara, imgesel 

söyleme, anlatmak ve yansıtmaktan çok sezdirme yöntemine rastlamak mümkündür. 

Ancak Aysan, şiirindeki bu duyarlılığı kaleme aldığı radyo oyunlarında 

gösterememiştir. Çıplak ve hatta yer yer sıradanlığa kaçan bir söylem, imgesel 

dünyadan kaçan salt gerçeği ifade etme telaşı, kıssadan hisse çıkarma isteği Aysan’ın 

radyo oyunlarından dışa yansıyanlardır. 

 Behçet Aysan’ın radyo oyunlarındaki seslendirme unsurlarında da yukarıda 

ifade ettiğimiz kısırlığın bir devamı vardır. Metinler kurgu itibarıyla zayıf 

olduklarından parantez içlerinde açıklayıcı öğe olarak verilen yönlendirmeler ve 

seslendirme unsurları, metni zenginleştirmek adına zaman zaman pozitif 

hareketlenmeler yaratsa da yeterli olamamıştır. Daha çok metinde yansıtılmak 

istenen duyguya eş bir anlam katmak için verilen bu açıklayıcı öğeler, konu 

bütünlüğü çerçevesinde mekânın tamamlayıcı öğeleri olarak karşımıza çıkar. Ancak 

yaratıcılığı ya da hayal gücünü geliştirecek imgelere bu noktalarda yer verilmediği de 

bir gerçektir. 

 Üç Kardeştiler bilindiği üzere çocuklar için yazılmıştır. Fakat çocuk 

dünyasına bu denli salt gerçekle yaklaşılması, çocuk dünyasının yaratıcı unsurlarını 
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ve hayal gücündeki zenginlikleri göz ardı etmektedir. Ayrıca metnin 

sürükleyiciliğine de ciddi şekilde zarar vermektedir.  

 Çocuk ve Yaşlı Ağaç metni yukarıda bahsedilen eksiklikleri bünyesinde 

barındırsa da, çocukların hayal dünyasını harekete geçirme yönünde Üç Kardeştiler 

oyununa göre nispeten daha başarılıdır. Hayali öğeler, olağanüstü olaylar vs. çocuk 

dünyasına hitap eden ve sürükleyiciliği artıran unsurlardır.      

3.4.2.7. Dil ve Üslup 

Behçet Aysan’ın radyo oyunlarında kullandığı dil genel olarak yalın ve 

anlaşılırdır. Günlük konuşma diline ait unsurları sıklıkla kullanarak samimi ve sade 

bir anlatım seçen Aysan’ın üslubu da oldukça yalındır. Diyaloglarda geçen 

konuşmalar günlük yaşamda karşılaşacağımız türdendir. Sıradan insanların 

kullanabileceği cümleler bu noktada sıklıkla eserlerde kullanılmıştır. Çocuk 

dünyasında karşılaşabileceğimiz ufak sevinç, üzüntü, övünme vb. öğeler açık ve 

yalın bir şekilde eserlerde yer almıştır. 
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SONUÇ 

Cumhuriyet sonrası Türk şiiri gelenekten beslenip, modern dünyanın şiirine 

yaklaşmaya çalışan bir görüntü sergilemiştir. Dünyadaki değişimler ve yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bu değişim içerisindeki çalkantıları, genelde edebiyata özeldeyse 

şiire yansımıştır. İster istemez cumhuriyet sonrası Türk şiirinde farklı dönemler ve 

yönelimler ortaya çıkmıştır. Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Garip Hareketi, İkinci 

Yeni, Hisarcılar, Mavi Hareketi, 1960 kuşağı şairleri, 1970 kuşağı şairleri, herhangi 

bir akıma ya da ekole bağlı kalmadan kendi üslûbunu ve şiir dünyasını kabul ettirmiş 

büyük üstadlar… Yahya Kemal, Necip Fazıl, Nâzım Hikmet, Cemal Süreya, Ahmet 

Muhip ve adını burada sayamadığımız nice şairler… Tüm bu isimler ve akımlar Türk 

şiirinin değişimine ve gelişimine katkıda bulunmuş özel insanlar ve topluluklardır.  

 Saydığımız bu şairler, topluluklar ve hareketlerden bazıları bir edebî hareket 

olmalarının yanında, gerek siyasi gerekse sosyal görüşlerini şiire yansıtmışlardır. 

1980’den sonra eser vermiş sanatçı ve şairler de sosyal ve siyasi görüşlerini 

eserlerine yansıtanlardandır. 

 Genelde edebiyat, özelde ise şiir yaşadığı dönemden soyutlanamaz. Şiir 

içinde bulunduğu dönemin koşulları haricinde bir değerlendirmeye tâbi tutulduğunda 

gerek anlamsal yapı gerek şiirin diğer öğeleri itibarıyla yetersiz bir değerlendirmeye 

uğrar. Bu nedenle 1980 sonrası şiir dünyasında yer alan her sanatçıyı kısmen de olsa 

o günün şiir yargılarını ve sosyal yapısını dikkate alarak incelemeliyiz. 1979 yılından 

itibaren Türk şiir dünyasına adım atan ve 1993 yılında hayatının bir otel koridorunda 

dumandan zehirlenerek son bulduğu ana kadar şiire hizmet eden Behçet Aysan’ı 

(1949 – 1993), 12 Eylül sonrası yani 1980 kuşağı şairleri arasında göstermenin 

uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 Behçet Aysan’ın şiire başlangıç zamanı tam olarak bilinmediği hâlde on iki, 

on üç yaşlarında edebiyata ve şiire merak sardığı söylenebilir. Şairin ilk şiiri olan 

“İlk Kar” 1979 Türk Dili dergisin şubat sayısında yayınlanmıştır. Aysan’ın doğum 

yılı 1949 olarak düşünüldüğünde, bu durum bir şair için geç bir yaş olarak 

nitelendirilebilir. Ancak bu gecikme ona bazı olgunluklar katmıştır. Eleştirmenlerin 

ve bizim de katıldığımız, ortak kanaat şudur ki; Aysan her ne kadar şiirlerini 
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biyolojik yaşı itibarıyla göreceli olarak geç yayınlamış olsa da, onun şiirindeki 

olgunluk ve sağlam adımlar bu gecikmenin sebeplerini bize açıklar niteliktedir. 

Behçet Aysan gözlerden uzak bir şekilde şiirini olgunlaştırmış ve kendince hazır 

olduğunu düşündüğü an onları yayınlamıştır. Nitekim şairin, çalışmamızda da yer 

verdiğimiz üzere daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, gün yüzüne ilk defa çıkan 

şiirleri 1979 yılından öncesine tekabül eder. Bu şiirler, alışık olduğumuz Behçet 

Aysan tarzından bir hayli farklıdır. Bu da Aysan’ın Türk şiir dünyasına girmeden 

önce acemiliklerini kendi sessiz dünyasında hallettiği ve kendince şiirini yeterli 

seviyede gördüğü anda yayınlamaya karar verdiği izlenimimizi haklı çıkarmaktadır. 

Zaten şair, konu kendi şiirleri dahi olsa oldukça titiz ve seçici davranmıştır. Sadece 

“üretmek” Aysan için yeterli değildir. Onun hedefi “nitelikli şiir”e ulaşmaktır. 

 Behçet Aysan şiiri, Türkiye’de 1980 sonrası etki gücünü yitiren Marksist 

söylemin uzantısı olarak nitelendirebileceğimiz “toplumcu gerçekçilik” şiirinin 

kalıpları arasına sokulabilir. Ancak bu durum Aysan’ı slogan bir söyleyişe 

götürmemiştir. Onun şiirinde ideolojik bir isyan ya da propaganda çabası görülmez. 

Aysan şiiri asla militan bir söyleyişe sahip olmamıştır. Ayrıca şiirin her şeyden önce 

bir dil ve üslup meselesi olduğunu şair peşinen kabul ederek, şiirini bu doğrultuda 

yazmıştır. Bireysel ve toplumsal acıları, haksızlıkları, yanlışları, gözden uzak kalan 

ve anlatılmayı bekleyen sorunları bireyselleştirerek yansıtan Aysan, tüm bunları 

“bağırmadan” söylemiş ve bu süreçte kendi tarzını oluştururken şiirine de estetik bir 

söyleyiş katmaya çalışmıştır. 

 Behçet Aysan Türk şiirinin çok zengin bir kaynağa sahip olduğunu kabul 

ederek bunu her fırsatta vurgulamıştır. Divan edebiyatı ve halk edebiyatı gibi iki ana 

kaynaktan beslenen Türk şiirinin Tanzimat’la kazandığı ivmeyi doğru 

değerlendirmiş, Cumhuriyet sonrası şiirimiz de dâhil olmak üzere, Türk şiirinin 

geçirmiş olduğu her sürecin sanata ve edebiyata farklı açılardan katkısı olduğunu 

belirtmiştir. Onun şiirinde, geleneğe karşı herhangi bir reddiye görülmez. Türk ve 

dünya şiirinde Aysan’ı, ifade gücü ve üslup itibarıyla etkileyen isimler genelde 

“Marksist” söyleme sahip şairlerdir. Türkiye’de Nâzım Hikmet ve onun söylem 

tarzını benimseyen şairler; dünyada ise Neruda, Mayakovski, Atilla Jozsef gibi 

isimler Aysan’ın sıklıkla andığı ve önemsediği şahsiyetlerdir. Bu durum pek tabii 
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Aysan’ın siyasi görüşünün ve dünyaya baktığı pencerenin edebiyata yansımasıdır. 

Zaten kendisi de şairin dünya algısı ile şiirinin paralellik göstermesi gerektiğine 

vurgu yapar.     

 Bu saydığımız kaynaklardan beslenen ve dünya algısını şiirine yansıtma 

yolunu seçen Behçet Aysan, şiiri insanlığın en yüksek onuru olarak görmektedir. 

Aynı zamanda Aysan, şiiri insanlığın içinde bulunduğu bu karmaşık duruma bir karşı 

koyuş olarak nitelendirmektedir. Şiir, Aysan’a göre bir tepki ve insan varoluşunun 

ispat yoludur. Bu sebeple şair, şiirle uğraşan kişinin bu dünya düzeni içinde ciddi 

sorumluluklar yüklenmesi gerektiğine inanır. Aysan, büyü ile ritmin gelişimi olarak 

nitelendirdiği şiiri sistem içerisinde sorumluluk taşıması gereken bir araç olarak 

görmekte, var olan dünya düzeninde insanlığın sorunlarına direkt çözüm bulamasa 

bile çözüme giden yolda anahtar vazifesini şiire yüklemektedir.  

Behçet Aysan’ın şiir türünde ortaya koyduğu ve kitaplaştırdığı dört eser 

yayımlanış sırasına göre şöyledir: Karşı Gece, Sesler ve Küller, Eylül, Deniz Feneri. 

Aysan’ın kendi el yazısıyla düzenlenmiş olan ve daha önceki kitaplarında yayınlanan 

bazı şiirleri de Şiirler başlığı altında kitaplaşmıştır. Düello kitabı ise, şairin daha önce 

yayınlanan bütün eserlerinin yanı sıra, dergilerde yayınlanmış ancak kitaplarına 

girmemiş on şiirin eklenmesiyle basılmıştır. Yine, Aysan’ın ölümünden sonra daha 

önce basılan Şiirler kitabının tıpkıbasımı ile beraber, şairin dostları ve ailesinde 

bulunan gün yüzüne çıkmamış bazı şiirleri Leke ve Şiir başlığı altında yayınlanmıştır.  

Behçet Aysan’ın şiirlerinde işlediği başlıca konular genel hatlarıyla; aşk, 

kadın, insan sevgisi, ölüm, kaçış, sıkıntı ve karamsarlık, yalnızlık, umut, sosyal 

temalar, tabiat ve cezaevi sorunlarıdır. Bunlar içinde hiç şüphesiz aşk konusu başı 

çekmektedir. Çünkü Aysan için şiir ve aşk aynı düzlemde yer almakta ve aralarında 

birçok ortak nokta bulunmaktadır. Aşkı bir anlamda yaşama sebebi olarak algılayan 

şairin şiirlerine, bu kavram çok farklı açılardan girmiştir. Behçet Aysan, aşk ve şiirin 

bu hayattaki amacının ortak olduğunu belirtir. Aşk tıpkı şiir gibi bu karmaşık dünya 

içinde haksızlığa, onursuzluğa bir karşı koyuştur. O, şiirlerinde gerçek aşktan 

bahsetmiş, saf aşkı özlemiş ve bu kavramı felsefesine inmeden, çirkinleştirmeden, 

sıkmadan, büyüsünü bozmadan eserlerinde işlemiştir. Bunun haricinde Aysan, 
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şiirlerinde genel olarak insanın yaşadığı dünyada çektiği sıkıntı ve zorlukları 

anlatmış ve birey olarak insanın bu zorluklara karşı nasıl bir direnç gösterdiği 

sorunsalı üzerinde temellenen şiirler yazmıştır. Birey zaman zaman bu zor ve 

engebeli yapı karşısında güçsüz düşmüş, umutsuzluğa kapılmış, yalnız kalmış, 

ezilmiş, haksızlığa uğramıştır. Ancak başa gelen ne olursa olsun şairin şiirlerine 

sinen bitmez tükenmez bir insan sevgisi ve güzel günlere olan inanç onun eserlerinde 

en sık karşılaşılan husustur. Aysan’ın şiirlerindeki karakterler tüm olumsuzluklara 

rağmen gizliden gizliye içinde taşıdıkları umudu ortaya çıkarmışlardır. Bu durum 

yaşanılan bütün olumsuzluklara rağmen şairin yaşamdan ve yaşamın güzelliklerinden 

vazgeçmemesinin ve yarına olan inancının sonucudur.    

Aysan’a göre şiir neyi anlatırsa anlatsın, önünde sonunda bir dil sorunudur. 

Şiirde işlevi ve faydayı ön planda tutan şair, dilin öneminin de farkındadır. Çünkü 

Aysan, şiiri bir dil meselesi olarak algılar.  

Behçet Aysan’ın şiir anlayışında ya da şiirlerindeki anlamsal ifadede fazlaca 

bir değişim görülmez. Şiire başladığı ilk dönemlerde yazıp yayınlamadığı şiirlerinde 

ya da olgunluk dönemi eserlerinde de aynı evrensel duyarlılığı bulmak mümkündür. 

Şairin asıl değişimi şiirlerinin yapısında saklıdır. Behçet Aysan, şiirinde kendi içinde 

tamamlanmış ve estetik açıdan bir bütünlük arz eden tek mısra oluşturmak yerine, 

mısraları alt alta dizerek ve kesik kesik dizeler kurarak bir anlam yaratmaya 

çalışmıştır. Kısa ve kesik dizeler şairin şiirlerindeki ahenk ve ritim duygusunun en 

önemli yönlendirici öğesidir. Ancak bu durumun eleştirilecek yönleri de 

bulunmaktadır. Kısa, kesik ve zaman zaman yerli yersiz bölünmüş mısralar, şiirin 

anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Şair, okuyucuyu kendi istediği şekilde şiirini 

okutmaya zorlamaktadır. Ancak, bölünmüş ve kısa mısralar çoğu zaman metnin 

akıcılığına, ahengine gölge düşürmektedir. 

Kısa ve kesik dizelerle oluşturulmaya çalışılan ahengin dışında, Aysan’ın 

zengin imge dünyasına da vurgu yapmak gerekir.  Günümüz dünyasının karmaşık 

gerçekliğini zengin imgelerle açıklama yolunu seçen Behçet Aysan, yaşanan ve de iç 

içe geçmiş gerçekliğin acı yüzünü, aşkı, yalnızlığı, kederi, kaybedilmişliği, umudu ve 

umutsuzluğu, seçtiği alışılmamış bağdaştırmalar yardımıyla kurar. Onun şiir 

dünyasında sıklıkla kullandığı ve çok sayıda farklı anlamlar yüklediği imgeler vardır. 

Aysan, “güvercin”, “ateş”, “gece” ve “renkler”i sıklıkla kullanır. Şair, “güvercin” 
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imgesi ile genelde saf, masum ve temiz olanı eşleştirir. “gece” kavramı şairin 

gözünde kötülük, yanlışlık ve çirkinlikle eş değerdir. Bazen de bu kavram 

düzensizliği veya eksik olanı gizleyen bir örtü görevindedir. “ateş” imgesi ise 

Aysan’ın şiirlerinde değişik anlamlarda kullanılmıştır. Bazen bir aşkı anlatmak için 

başvurulan bu kavram bir başka şiir de tükenmişlik duygusunu yansıtmak için 

kullanılmıştır. İmge oluştururken şairin sıklıkla kullandığı alışılmamış 

bağdaştırmalar da hayli dikkat çekicidir. Şair bu kullanımları cesaret ve kararlılıkla 

hemen her şiirinde denemiştir. Çoğu kez Behçet Aysan’ın şiirini zenginleştiren bu 

bağdaştırmalar, çok sık kullanıldığında amacından saparak anlamı 

bulanıklaştırmaktadır. 

Aysan’ın şiirlerinde “renkler” önemli bir yer tutar. Şair, hüznü, mutluluğu, 

çaresizliği, yalnızlığı, aşkı vs. birçok duyguyu, daha önce de örneklendirdiğimiz 

üzere renkler yardımıyla somutlaştırmaya çalışmıştır.  

Şiirinde belli bir nazım şekline bağlı kalmak, kalıpların içine girmekten çok, 

serbest nazım şeklini ve ölçüyü seçen şair, oluşturduğu bentlerde de olabildiğince 

özgür davranmıştır. Şair bentlerini, kısa ve kesik dizelerin oluşturduğu anlam 

bütünlüğüne göre kurmuştur. 

Dilsel açıdan çok kuralcı bir tutum sergilemeyen Aysan zaman zaman 

kullandığı alışılmışın dışında, yaygın olmayan ve kulağa uzak gelen sözcükler 

kullanmaktan çekinmemiştir. Bu sözcükler zaman zaman şiirin içinde çok ayrık 

durmuştur.  

Tüm bu özellikleri ile Behçet Aysan, 1980 sonrasında şiir yazmış şairler 

arasında özgün bir ses olabilmeyi ve kendi şiir tarzını oluşturabilmeyi başarmış bir 

şahsiyettir. Aysan, şiirin yön bulmaya çalıştığı, siyasi ve sosyal açıdan zor günlerin 

yaşandığı Türkiye’de, bu olumsuzlukların edebiyata da yansımasının kaçınılmaz 

olduğu bir ortamda kendi şiirini yazabilmeyi başarmış bir şairdir.  

Her ne kadar sanat yapma amacı gütmese de Behçet Aysan’ın bir de 

ölümünden sonra kitaplaşmış Üç Kardeştiler adlı radyo oyunu vardır. Şairin para 

sıkıntısı çektiği yıllarda maddi kaygılar güderek yazdığı iki radyo oyunu, adı geçen 

bu eserde yerini almaktadır. Çalışmamızda içerik, yapı, radyo oyunu niteliği ve diğer 

unsurları üzerinde detaylı bir şekilde incelediğimiz bu iki radyo oyunu öğretici 

nitelik taşımakta ve açıktan bir mesaj verme gayesi gütmektedir. Toplumun 
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sorunlarını tiyatroya has çıplaklıkla yansıtmaya çalışan Aysan, radyo oyununda 

şiirine oranla oldukça açık, anlaşılır bir dil kullanmaya gayret sarf etmiştir. Onun 

yapmak istediği estetik bir duyuştan ziyade kıssadan hisse çıkarmaktır. Bu nedenle 

Behçet Aysan’ın bu iki çalışmasında, estetik ve sanata dair çok fazla söz söylemek 

mümkün değildir. Aysan’ın radyo oyunları özet itibariyle edebi duyarlılıktan uzak, 

öğretici yanı ağır basan, mesaj içerikli metinlerdir.    

Son söz olarak denilebilir ki Behçet Sefa Aysan, değeri hâlâ yeterince 

anlaşılamamış olsa da 1980 sonrası şiirimizin özgün seslerindendir. Şair, Türkiye’nin 

içinden geçtiği kaotik süreçlerde yaşamış, mücadele vermiş ve kendi olarak 

kalabilmeyi başarmıştır. Toplumcu şiiri yumuşatarak, onu estetik söylemle 

bütünleştirmeyi başarmıştır. Sadece sanatçı yönüyle değil karakter ve mizaç 

itibarıyla da saygı duyulması gereken bir insan olan Aysan, inandığı gibi yaşamış ve 

yazmıştır. 
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EKLER 

Behçet Aysan’ın nüfus cüzdanı sureti. 

 

 

 



154 
 

 

Behçet Aysan’ın mahkûmiyeti sırasında mahkemeye sunduğu savunma yazısı. 
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Behçet Aysan mahkûmiyeti sırasında hakkında tüm işlemleri yürütmesi için 
vekâletname vermiştir. 
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Behçet Aysan’ın beraatına ilişkin karar. 
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Behçet Aysan mahkûmiyeti sebebiyle üniversite eğitiminden geri kalmıştır. 
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Behçet Aysan’ın simitçilik yapmak için aldığı resmi izni gösteren belge. 
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Adviye Aysan’ın sendika üyeliğini gösterir belge. 
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Behçet Aysan’ın üniversitede not durumunu ve üniversiteye başlangıç tarihini 
gösterir belge. 
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Behçet Aysan’ın Karşı Gece adlı kitabı gönderdiği isimlerin listesi. 

(Kendi el yazısıyla) 
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Behçet Aysan’ın Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’nü aldığını gösteren belge. 
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Behçet Aysan’ın  tıp fakültesi mezuniyetini gösterir belge. 
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Behçet Aysan ilk görev yeri olan İzmit’te görevine başlamasının ardından bir yerel 
gazetenin haberi. 
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Behçet Aysan’ın o dönem ki adıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
hazırlanan personel kimlik kartı. 
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Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ödülünü alan Aysan’ın onuruna verilecek öğle 
yemeğine davetini gösteri belge. 
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Behçet Aysan, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü için Atina’ya davet edildi. 
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Behçet Aysan’ın  katıldığı şenliklerden birine ait davetiye. 
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Behçet Aysan Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesiydi. 
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İlk defa gün yüzüne çıkan şiirleri. 
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Behçet Aysan’ın şiirleri üzerinde yaptığı çalışmalara bir örnek. 
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Behçet Aysan’ın  kendi el yazısıyla yazdığı “sabır” ve “umut”u çağrıştıran satırlar. 
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Behçet Aysan’ın yazısı: “Şiir ve Aşkın Geleceği” 
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Çocukluğu. 
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Selimiye Askeri Ortaokulu yıllarında Behçet Aysan. (sağda) 

 

 

Kuleli Askeri Lisesi’nde Behçet Aysan. 
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Behçet Aysan ile Adviye Aysan’ın nişan töreni. 

 

 

Behçet Aysan ile Adviye Aysan. 
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Behçet Aysan ile Adviye Aysan’ın düğünlerinde çektirdikleri aile fotoğrafı. 

 

Behçet Aysan ile Adviye Aysan. 
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Behçet Aysan, Adviye Aysan ve kızları Eren Aysan. 
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Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü töreninde, Muzaffer Kansu ile Behçet Aysan. 

 

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü töreninde Behçet Aysan konuşma yaparken. 
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Bir konferans sırasında Behçet Aysan. 

 

 

Behçet Aysan, Abdi ipekçi Barış ve Dostluk Ödülü için Atina’da. 
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Doktor Behçet Aysan ve arkadaşları. 

 

 

 



204 
 

 

Behçet Aysan, dostlarıyla beraber sıklıkla dışarı çıkar ve eğlenirdi. 

 

Behçet Aysan dostlarıyla aile sohbetinde. 
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Ölümünden birkaç saat önce Behçet Aysan, Madımak Oteli merdivenlerinde 
kurtulmayı beklerken. (Solda Metin Altıok, sağda üstte Uğur Kaynar ve sağda altta 
Behçet Aysan.) 
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