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Her şey sende gizli 

Yerin seni çektiği kadar ağırsın, 
Kanatların çırpındığı kadar hafif. 
Kalbinin attığı kadar canlısın, 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. 
Sevdiklerin kadar iyisin, 
Nefret ettiklerin kadar kötü. 
Ne renk olursa olsun kaşın gözün, 
Karşındakinin gördüğüdür rengin. 
Yaşadıklarını kar sayma: 
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; 
Ne kadar yaşarsan yaşa, 
Sevdiğin kadardır ömrün.. 
Gülebildiğin kadar mutlusun. 
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin 
Sakın bitti sanma her şeyi, 
Sevdiğin kadar sevileceksin. 
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer 
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. 
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer; 
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. 
Ay ışığmdadır sevgiliye duyulan hasret, 
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. 
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, 
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. 
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın 
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. 
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. 
işte budur hayat! 
İşte budur yaşamak, 
Bunu hatırladığın kadar yaşarsın 
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün 
Ve karşmdakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun 
Çiçek sulandığı kadar güzeldir, 
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli, 
Bebek ağladığı kadar bebektir. 
Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin, 
bunu da öğren, 

SEVDİĞİN KADAR SEVİLİRSİN... 

Can Yücel 



Can Evi 
Çocukluğunda evini anlatırdı. Babasını, annesini, baba-
annesini, eve gelen yazarları, çizerleri, müzisyenleri, po-
litikacıları, bir dolu insanı! 
Bizim evde de aynı kalabalık devam etti. Şimdi aklıma 
gelenler! Selim Turan, Avni Arbaş, Ulvi Uraz, Edip Can-
sever, Turgut Uyar, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mehmet Ulusoy, Genco Erkal, 
Metin Eloğlu, Metin Deniz... Hiçbir zaman çalışma ma-
sası olmayan babam şiirlerini genellikle mutfakta yazardı. 
Evde politika konuşulur yemek pişirilir, resim üzerine 
tartışılır kah kahkalar atılır, kah o davudi sesiyle şiir 
okurdu. 

Datça'daki evin bahçesinde, Güler, Su, Hasan ve bende, 
bu mekanda yeniden şiirin buluşması için "Can Evi" fik-
ri doğdu. Mimar Ersen Gürsel'in çizgisi ile şekillendi. Ve 
imeceyle birçok insanın katkısıyla bir Can Yücel şiir me-
kanı vücut buldu. Bunu gerçekleştirmek pek kolay ol-
madı. Üç senede 30 m2 ev! Can Evi'ne babamın kütüp-
hanesini getirdik. Kütüphanenin bir kısmı burada diğer 
kısmı ise Can Yücel'in çocukluğunun ve gençliğinin geç-
tiği baba evindeki kütüphanede, Ankara'da. 
Bu kadar kitabın arasında son Datça'ya yerleşmeye geli-
şinde yanma sadece William Shakespeare'ı almıştı. Çevi-
rilerinden dolayı mahkum edildiğinde de hapishaneye 
giderken aynı kitabı götürmüştü. Ankara'da Can Evi'nin 
halen arşiv çalışmaları devam etmekte. Türkiye'de belki 
de ilk kez bir şairin evini imece ile gerçekleştirdik. Şim-
di yine Can Evi'nde onunla birlikte sözcüklerle örülmüş 
bu evde hep birlikte şiirler okumaya devam edeceğiz. 
Güzel Yücel Gier 
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Su-Can Yücel, Resim-Şiir Sergisi 

Ağustos'un son haftası sadece Datça için değil tüm şiir ve 
Can Yücel tutkunları için de özel bir haftadır. Ama bu 
yılki Can Baba şenliklerinde, 23 Ağustos Cuma günü bir 
başka sürpriz var. 

Kızı Su Yücel ilk kez 1997'de İstanbul Leman Cafe'de Ali 
Perret'nin piyanosu eşliğinde açılan ve resim-şiir-caz 
üçlemesi ile bir ilkin gerçekleştirildiği sergisini Datça 
Can Evi'ne, baba ocağına getiriyor. 

Resim ile şiirin bu özgün bileşimini şöyle anlatıyor Su: 
"çoğu insan babamı sadece şair ya da politikacı sanır. 
Halbuki o aynı zamanda iyi bir resim eleştirmenidir de. 
Cambridge'de İngiliz Edebiyatı dersleri aldığı dönemde, 
resim tarihi ve özellikle Cezanne üzerine de çalışmıştı. 
Ben Fransa'da Akademi'de resim öğrenimi görürken, 
yazları geldiğim istanbul'da daha bavulları açmadan 
babam seslenirdi: "Önce şu ruloları aç hele". Ben de tüm 
çalışmalarımı boylu boyunca bahçesine sererdim 
Dragos'taki evimizin. Yıllar böyle geçti. Benim Ürdün'e 
gidiş gelişimden sonra Cihangir'de atölye açışımda da 
devam etti onun eleştiri ve yönlendirmeleri. 
Kilitlendiğim zamanlarda da en büyük çilingirim 
babamdı. Sonra Datça'ya göç ettiğimizde Gocadağ'ı 
seyrederken bu fikir ortaya çıktı; resim ile şiirin 
buluşması! Ve bu fikir gelişip önce İstiklal Caddesi'ndeki 
atölyemde sonra da Leman Cafe'de sergi olarak vücut 
bulduğunda üç yıl geçmişti bile. Bu bir baba kız 
üretimiydi ama daha da önemlisi bir resim şiir 
birlikteliğiydi. Çünkü tek tek her tablo ve her renk 
önünde hangi imgeleri nasıl ve niçin oraya yazmamız 
gerektiğini uzun uzun tartışmıştık, işte bu emek, bu 
yoğun çalışma artık Datça'daki Can Evi'mizde, baba 
ocağında. Burada yeri doldurulamayacak bir eksiklik 
varsa, o da o dizelerin yazarı, resimlerin eleştirmeni ve 
bu birlikteliğin mimarlarından başta geleni olan sevgili 
babamızdın" 
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toplum, boğulur gibi olduğu o dönemde onunla 
soluklandı. 

Hüseyin 
A t aba ş 

CAN YÜCEL'İ 
YİTİRMEDİK, KAZANDIK 

Yıl 1987, Ankara'nın puslu bir Mart ak-
şamı. Mülkiyeliler Birliği lokalindeyiz: önde 
kestane ve akasya ağaçları, arkasında incecikten 
bir yağmur... Saat çoktan yirmi dördü geçti. Can 
Yücel elini omuzuma koyuyor; "Atabaş, bir şiir 
okusana" diyor. Okuyorum. Gocuğunun iç 
cebinden bir tomar kâğıt peçete çıkarıp uzatıyor; 
"Al, bunlar da benden sana armağan olsun..." 
Sabahleyin açıp bakıyorum, otel-lokanta peçe-
telerine yazılı beş tane şiir, her birinin altında 
"Can Yücel" tuğrası. Şiirlerden "Acel" başlıklı 
olanı şöyle: 

İçimde feci bir sıkıntı 

Ölüme benzer bişey 

Dilimde bir pas, 

ağzımda bir kuruluk. 

Bir cigara içimi kalmış ömrüm 

Şimdiden hasretim size 

kestane ağaçları 
Şimdiden özlüyorum seni karım 

ilk gözağrım... 

Insanallah ölürüm yarın. 

Can Yücel Hititliydi, diye düşünüyorum; 
Nasreddin Hoca da!.. Belki daha da eski ka-
vimlerden geliyordu onlar. Dünyada baskı, eşit-
sizlik, tüzesizlik sıkıntısı ne zaman nerede baş-
göstermişse, onlar oradan geliyorlardı. 

Çünkü bu "cins insanlar" yerden biter gibi 
varolmuyorlar. Toplumlar yönetim erkine, baskı 
gruplarına, sömürücülere karşı doğrudan 
örgütlenip tepki gösteremedikleri dönemlerinde 
Nasreddin Hocaları, İncili Çavuşları, Bekri 
Mustafaları, Neyzen Terfikleri yaratıyor. "Cici 
demokrasi" Türkiye'si de Can Yücel'i yarattı; 

O geç Ankara akşamında Can Yücel, bana 
armağan ettiği "Başkentizm" başlıklı şiirinde 
şöyle diyordu: 

Bu yalnızlık bir karanlık 

Gün ağardıkça da bitmiyor, 

Bu ne biçim bayram günü 

Dönüşü yok Ankaralık. 

Başkentimiz bir hastalık. 

Anadolu coğrafyasında şiirin, hele ironik 
şiirin, fıkraların, masalların, söylencelerin bolca 
üretilmesinin nedeni nedir sanıyorsunuz... Kuş-
kusuz dünyanın başka yerlerinde de benzer halk 
yaratıları vardır. Düşünsenize, dünyada ne çok 
Nasreddin Hoca var. Dedim ya, halklar kıs-
tırıldıkları yerde gökyüzünü görecek bir pencere 
açmanın yolunu bu "kahramanları" aracılığıyla 
buluyor. 

Şairler ve şiir yaratıları halkların tarihinde 
önemlidir. Kuşkusuz tarihi şiir yaratmamıştır 
ama, Hegel'in dediği gibi; "Şiir, evrenin 
temelinde bulunan ve onunla özdeş olan Akıl'ın, 
İde'nin ve Tin'in kendini en somut ve en yetkin 
biçimde dile getirdiği bir alan, iıısanoğlunda bi-
lincine ulaşan Mutlak'ın önemli bir konaklama 
yeri ya da uğrağı. Bu açıdan şiir, insanoğlunu 
İnsan olmaya çağrı, insanoğlunun tnsan'a 
kavuşması, kendini daha iyi tanıyıp bilme ve 
kendini yaratma çabalarından biri olduğu 
söylenebilir." (Aktaran: S. Hilâv, Edebiyat 
Yazıları). Can Yücel şiirini en iyi anlamış ve 
irdelemiş olduğuna inandığım Seiâhattin Hilav 
da bu görüşe dayanarak diyor ki: "Şiirin konuk 
olduğu, 'konuşlandığı' şairlerden biridir Can 
Yücel. Konuk olduğu diyorum, çünkü şiir, 
insanoğlu denen türün İnsan olmasının, adım 
adım gerçekleşmesinin tarihinde; bir edilgen 
nesne, bir yaratılan estetik/dilsel varlık olduğu 
kadar, bir etkin özne olarak da gösteriyor kendi-
ni. Bu tarihin bir ürünü olduğu kadar, bir kurucu 
öğesi olarak da çıkıyor ortaya," 

Biz o kadar uzağa gitmeden; birkaç yüzyıl 
öncesine bakarsak Fuzûli, Nefi , Şehy Galip gibi 
şairler damarından gelen bir şair olarak görürsek 



Kimbilir 

Gelen gidenim bol oluyor şu ara, 

Ne yalan söyleyeyim 

Saklandığım oluyor çoğu zaman. 

Yakalandım dün birine. 

Sormaz mı bana 

"Burada mı oturuyor Can Yücel?" diye. 

"Evet" dedim, "Burada." 

Ardından "Görüşebilir miyim?" deyince 

Kafamın tası attı. 

Apıştım kaldım. 

Kızdım önce. 

Birden içim kaykıldı. 

"Ah, ah..." 

Keşke 

Ben de 

Ama NERDEEEEE!.. 

Güler Yücel 
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Sözcüklerin Büyüsü - Doğa'nın Büyüsü 

Datça ile CanYücel'i buluşturan nedir? 

Soruyu ilkin kentte (İstanbul'da) sordum. "Kaçmak, sı-
ğınmak, doğaya sürgün gitmek" gibi kendimin de be-
ğenmediği bölük pörçük yanıtlar üretebildim. 

Soruyu yanıtlayabilmek için orada, Datça'da olmak gere-
kiyormuş. 

Orada oldum. 

Geçen yaz. Can Şenlikleri sırasında. 

Datça sahilinde öper gibi esen yel eşliğinde ayaklarım 
kâh denizde ıslanarak, kâh kumları çiğneyerek yürür-
ken... 

Ne "ılık", ne "serin" sözcükleriyle tanımlanamayacak 
Datça akşamında buzdan buğulanmış rakı bardağının 
üstünde denize bakarken... 

Can Evi'nin bahçesinde gülhatmilerin, günebakanların 
ve yediveren asmanın dal, yaprak ve çiçekleri arasından 
Ege mavisi gökyüzüne bakarken... 

Soruya yine bölük pörçük yanıtlar buldum. 

Ta ki... 

Ta ki bir akşam günbatımına yakın, tek başıma, kimse-
lere haber vermeden tepeye tırmanıp, Can Yücel Meza-
rı'nın başında, bir taşın üstün çöküp, bir cigara yakıp 
denize ve ovaya ve gün batımına ve mezara konmuş 
muştu böceğine ve kendime ve Can Yücel'e ve şiire... 

Şiire... 

Yolunuz Datça'ya düşerse, ki düşsün! 

Gün batımına doğru o tepeye tırmanırsanız, ki tırmanın! 

Çok hünerli bir heykeltıraşın (adı Mehmet Aksoy'dur) 
mezar taşı niyetine yonttuğu mermere konmuş bir muş-
tu böceği görürseniz, ki göreceksiniz! 
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Muştu böceğinin konduğu mermerin içinden ışık olup 
fışkıran "bebek" ceninine iyi bakın. Bebeğin göbekbağın-
dan mezara akan suya bakın. Sonra kaldırın başınızı Ege 
mavisine bürünmüş göğe bakın. Gözlerinizi denize, ova-
ya ve günbatımına çevirin... 

Şiirle buluşacaksınız. 

Ve bu yazının başındaki sorunun yanıtıyla: 

Sözcüklerin büyüsünün sırrına ermiş bir "Can", doğanın 
bütün büyülerini bağrında toplamış Datça'yla buluşma-
sın da ne yapsındı? 

Aydın Engin 
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Benzersiz O 

Uzun bir dönem onunla ciddi bir dostluk etmenin key-
fini yaşıyorum hala. 

Meyhane muhabbetleri, birlikte imza günleri, rakılı şa-
raplı söyleşiler, aşk üzerine televizyon programları, bir-
likte yurtdışı gezileri, paneller, konferanslar... 

Hem ne kadar ciddi, ne denli önemli sözler söyleyen bir 
adam, hem de ne kadar komik, ne kadar hafif ve nahif o 
kocaman cüssesiyle... 

Beyoğlu Mis Sokak'ta iki masa yan yana, onunla bir im-
za gününü paylaşmak... 

Kopenhag'da bir gemide ona alkolsüz biraları alkollüy-
müş gibi içirmeye çalışmak... Bir-iki tane içtikten sonra 
"bu ne be!" diye kükremesi... 

Kalender Tepesi'nde bir gece pikniğinde aşka dair ko-
nuşmak... 

Onunla anılarım bitecek gibi değil, hep bir şeyler öğre-
niyorsun ama hep komik. 

Bir insanı gülümseyerek anımsamaktan daha güzel ne 
olabilir? 

"Kadında şehvet, erkekte şefkat eksik, bu ikisi dengelen-
se ilişkiler daha iyi olur" demişti. 

Kıs kıs gülüyordu kocaman sakalının arkasından, 
görüyordum. 

Öyle insanlar var ki bir eşi benzeri bulunmaz, yeri asla 
doldurulamaz. Gitti mi gider, arkasından bakakalırsın... 
İşte tam da o insan Can Yücel. Eşi bulunmaz, benzeri ol-
maz. 

Şimdi Datça günleri var. O güzel evde ailesiyle, Gülerle 
Suyla hep onu konuşuyoruz, tabii gülerek. 

Duygu Asena 
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Üç Denizin Dalgaları 

1994 yılı sonbaharında Baltık, Ege ve Akdeniz ülkeleri 
yazar, çevirmen ve aydınlarının katıldığı bir gemi yolcu-
luğu yapıldı. Katılanlar her gün çeşitli sempozyumlar, 
tartışmalar, karşılıklı görüş alışverişi yaparak birbirlerini 
ve ülkelerini daha yakından tanıma olanağını elde etti-
ler. Bu gezi sonunda "Üç Denizin Dalgaları" adlı yeni bir 
yazar ve çevirmenler örgütü çıktı ortaya ve Rodos Bele-
diyesi'nin önerisiyle bu örgüt çalışmalarına Rodos'da 
1996 yılında başladı ve bugüne kadar sürdürmekte. 
Amaçlarının başında da üye ülkelerin edebiyatlarını bir-
birlerine tanıtmak, yazarlarına Rodos'taki merkezde ka-
lıp çalışmak, kütüphaneden faydalanmak ve çeşitli top-
lantılar düzenlemek geliyor. 

Gemi yolculuğuna bir çok yazarımız yanında Can Yücel 
de katıldı. Can Yücel gemide daha ilk günden katılan 
450 kişinin ilgisini çekti. Ona bakan büyük bir şairle 
karşı karşıya olduğunu hemen anlıyordu. Yolculuktan 
sonra çıkan çeşitli dergilerde ondan epeyce söz edildi, 
çevrilmiş bazı şiirleri buralarda yer aldı. İşin en ilginç ya-
nı da isveçli bir çevirmenin gemi yolculuğu sırasında 
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Can Yücel'le birlikte onun şiirlerini hiç bilmediği Türk-
çe'den İsveçceye çevirmesi oldu. Türk edebiyatçılarının 
gecesinde Can Yücel'in şiirleri böylece dört beş dilde 
okundu. 

Ben daha sonra kurulan Rodos'daki merkezin kültürel 
komitesinde yer aldım ve almaktayım. Daha kalıcı işler 
yapma peşindeydim. Bunların başında da Can Yücel'in 
şiirlerinden bir seçkiyi Yunanistan'da bastırmak geliyor-
du. Çevirmen arkadaşım Herkül Milas'tan çevirileri ve 
seçkiyi yapmasını istedim. O da kabul edip işe koyuldu. 
İyi bir seçki yaptı. Daha sonra da merkezimizin yöneti-
cileri kitabı Atina'da bastırdılar, hem de iki dilde. 

2002 sonbaharında Rodos'daki merkezin ikinci binası 
olan Osmanlı valisine ait bir konağın restorasyonu bitti 
ve açılışı büyük etkinliklerle kutlandı. Bu etkinliklere 
Güler, Güzel ve Su Yücel de davet edildi ve Rodos'ta ola-
ğanüstü günler yaşandı. Ne yazık ki kitap henüz bu et-
kinliğe yetişememişti. Ama hemen ertesi yıl Datça'da ya-
pılan Can Şenliği'ne yetişti ve kitabı biz, Rodos'tan gelen 
iki arkadaşımla birlikte sunduk. Şiirlerin Türkçe ve Yu-
nancasım okuduk. Sanırım kitabın Datça'dakı Can Yücel 
Şenliği'nde sunuluşu daha da anlamlı oldu. 

Yunanlı arkadaşlarım Datça günlerini hala unutamıyor-
lar ve özlemle anıyorlar. 

Sezer Duru 
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Datça'da 'Can Kitaplığı'.. 

Geçen ağustos ayındaki "Can Şenligi"nin bence en 
önemli etkinliği "Can Yücel Kitaplığının açılışıydı... 

Datça Belediye Başkanı Erol Karakullukçu'nun, 1999'un 
Ağustosu'nda yitirdiğimiz bu Datça âşığı "hemşerisine" 
adayarak bir hafta süreyle (23-28.08.2002) düzenlediği 
"Datça-Knidos 7. Kültür ve Sanat Etkinliklerine katılan-
lar, Yücel ailesinin Eski Datça mahallesindeki evlerinin 
bahçesinde yaptırdıkarı "tek odalık" kitaplık binasını da 
ilk ziyaret edenler oldular... 

O gün öylesine bir "izdiham" yaşandı ki, akıllı birisi bi-
nanın ahşap asma katma çıkan merdiveni kaldırmış ol-
masaydı, açılış gününün telaşına bir de "çökme gerilimi" 
eklenebilirdi... 

"Ruhsatlı" bir armağan... 

Can Şenliği'nin hemen tüm ayrıntıları, konuk gazeteci 
ve yazarların izleyen günlerdeki köşelerinde yer aldıysa 
da "kitaplıktan" nedense hemen hiç söz edilmedi... Ya da 
şöyle bir değinilip geçildi... 

Oysa bu alçakgönüllü "anı ve düşünce binası", Yücel-
ler'in gerçek bir özveriyle ve azımsanmayacak bir maddi 
yükü göğüslemeleri sonucunda yaratılmıştı... 

Yanı sıra, çok da kolay sayılmayacak yasal formalitelerin 
ve teknik koşulların eksiksiz yerine getirilmesiyle; üste-
lik imar kısıtlaması bulunan "SİT" içerisindeki küçük bir 
bahçede; uygarlık bilincinin ürünü olarak "kaçak" inşa 
edilmeyen ve "projeli-ruhsatlı" yapı kimliğiyle, Datçalıla-
ra ve tüm şiir-yazm dünyamıza armağan edilmişti... 

Binanın yan duvarındaki bir cam plakette, böylesi bir ar-
mağanın gerçekleşmesinde katkı ve desteği bulunan her-
kese isim isim teşekkür eden Yücel ailesinin, inşaatta ça-
lışan işçi ve ustaları da aynı plakette kucaklamalarmda-
ki "vefalı solculuğa" bilmem kaç kişi dikkat etmişti?.. 

Ne var ki benim asıl merak ettiğim, mimar Ersen Gür-
sel'in böylesine küçük bir mekânda, "kocaman bir Can 
Baba dünyasını" nasıl tasarlayabildiğiydi... 
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'Sahibine yakışan...' 

Gazetelerdeki Can Şenliği yazılarında işte bunun da ya-
nıtını göremeyince, "iş başa düştü" diyerek Ersen Gür-
sel'i aramıştım... Yanıtını aynen aktarıyorum: 

"Kendi evinin bahçesinde, sırtını komşusunun duvarına 
güvenle yaslamış, kaktüslerin ve ağaçların gölgesine çö-
melerek dinleniyor gibi..." 

Tamamı 30 m2'lik tek katlı kitaplığın, tıpkı eski Datça 
Evleri gibi "sahibine yakışan" ama alçakgönüllü, çocuk-
su ve temiz yüzlü olması gerektiğini de vurgulayan Er-
sen Gürsel şöyle devam etmişti: 

"Can Yücel'in şiir, kitap, anı ve ele avuca sığmaz yaşam 
dünyasını böylesi alçakgönüllü sınırlara sığdırmaktaki 
dayanağım da yine şiirleri oldu..." 

İşte bu şiirler arasında mimarımızı en çok etkileyen de 
aynı zamanda en sevdiği şu dizeleri olmuş: 

"Ne kadar yalansız yaşarsak, 

O kadar iyi..." 

Datça'daki Can Baba Kitaplığı da öyle... Yalansız, dolan-
sız bir yalınlıktaki işlevsel mimarisiyle, yine yalansız 
dolansız şiirleri, kitapları ve begeleri komşusunun 
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duvarına yaslanıp dinlenerek "hepimiz için" saklıyor. 

Yolunu düşürüp de bu anılar mekânını ziyaret edenler 
ise Güler Yücel'in masada duran "Şiir Miir" kitabını aç-
tıklarında, binayla birlikte penceresinin de neden öyle 
küçük olduğunu 19. sayfadaki resimden şöyle okuyor-
lar: 

"Bu dar çerçeveden dünyaya bakma bi âlem, 

Tam tamına bir devr-i âlem..." 

Evet... Can Kitaplığı yolunuzu gözlüyor... Datça'yla bir-
likte... 

Oktay Ekinci 

' Cumhuriyet Gazetesi, 8 Aralık 2002 
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Mektuplardaki Seyahat 

"Can Baba Şenliği" 

24 Ağustos Cumartesi gününü anlatmakla başlayayım 
güne... Önce günaydın, gün bizimle. 

Kısa sürede "buralı" oluyor insan... Pazar nerede kuru-
lur, minibüslerin hareket saati nedir gibi düzenlemeleri 
hemen öğreniveriyorsun. Nitekim kahvaltıdan sonra ön-
ce pazara uğradık. Fazlacana yerel bir pazar değildi. Can 
Evi'ne büyük bir nazarlık aldık. Öğlende Eski Datça'da 
Güler Abla'ya gittik. Güler Ablam; kleopatra gibi mi, 
Kybele gibi mi heybetli bir çınar... Oturulmakta olan 
evin iç avlusu, başlı başına bir anlatım konusu... Gizli 
bir sığmak, düşünme, yaratma ve bir kaçamak yeri bu-
rası... Bu yıl açılacak olan "CAN EVÎ" bahçe içinde 30 m2 

üzerine kurulmuş. Kendinden emin ve sakin bir yapı. 
Mimari gönlünü vermiş, belli. 

Güler Abla bir yıldan az bir süre önce, Kanada'da yaşa-
yan oğlu Hasan Yücel'in yanma gitmiş. Orada üç ay ka-
dar "Çin Fırça Kullanma Sanatı" adlı bir kursa katılmış. 
Öğrenmeden duramıyor, bu kocaman kadın... Yaptığı 
resimler ile yazdığı şiirleri buluşturarak; inanılmaz güzel 
bir kitapçık hazırlamış CAN BABA'ya... Bunun heyeca-
nını gelen dostlarıyla paylaşıyor... Esprisi, yaşamla alay 
etmesi de cabası. "Transfer ücreti alacağım" diyor, "bil-
board isterim" diyor ve ard arda ürettiği laflarıyla kahka-
halarını atıyor. GÜZEL ve SU da adları gibi... Bir telaş 
içinde koşturuyorlar. Komşu SELMA; bu düzenlemenin 
gizli ve mutfağındaki kahraman... 

Saat 16.00 sularında katılımcılara Can Babayı mezarın-
da ziyarete gidiyoruz. Güler Abla, Can Baba ile bir güzel 
muhabbet etti: "Sen bana hesap sormadan, ben sana he-
sap vereyim Can... Bu yıl sana üç yeni haber vereceğim: 
Birincisi; sevmez ve istemezdin ama, CAN EVl'ni bu yıl 
açıyoruz. İkincisi: hani sana Yunanistan'a gitmek için vi-
ze vermiyorlardı. Derdin ki 'bir sandala binelim, içine de 
şarap dolduralım, içe içe gidelim'. İşte bu, şiirlerinin Yu-
nancaya çevrisiyle gerçekleşti. Kitap, bugün, çok taze 
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geliyor. Üçüncüsü de benden. "ŞİİR MllR" adlı bir kitap 
hediye ediyorum sana..." Can Baba da kös kös dinliyor-
du... 

Mezar ziyaretinin ardından, Eski Datça'nın o inanılmaz 
güzel köy kahvesinde "Şiir ve Çeviri" adlı bir söyleşi ya-
pıldı. Katılanlardan bir kısmı, bunun o gün ve kahvede 
yapılmasını eleştiriyor; "Açılış asıl bugün. Köy kahvesin-
de, böylesine atölye çalışması olan bir konunun tartışıl-
ması hoş değil. Kahveye gelen ve burada yaşayan insan-
ların katılımı sağlanamaz..." diyor. Turhan İLGAZ adlı 
bir yazar söyleşiyi yönetti. Gertrude DURUSOY adlı bir 
kadın çevirmen, gülen yüzü ve kırık Türkçesiyle yaptığı 
çalışmalardan, Ahmet NECDET ile çevirilerinden söz et-
ti. İsveç'te yaşadığını söyleyen Özkan MERT ile şair Ege-
men BERKÖZ'ün konuşmaları işin açığı uyku getirdi. 
Derken Sezer DURU'nun; çılgın ve haşin yanıyla önce 
kuvvetli bir "MERHABA" diyerek başlayan konuşması, 
mekanı canlandırdı... Söyleşi bitiminde akın akm Can 
Evi'nin açılışına gidildi. 

Akşam anfitheaterde GENCO'nun oyununa gitmedik. 
Kendimizi KAPTANIN YERİ adlı balık lokantasında bul-
duk. ALİM ile karısı SEYYAR'ın bu yerinde, seninle be-
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raberdik, zaten günün her anında yarı yanımdın... Be-
nimleydin, seninleydim... 

Sonra mehtap altında ve deniz kıyısındaki keyif... Tele-
fonda SEN, telefonda SEZİL masamızdaydınız... Sezai 
SARIOĞLU'nun bizi çağırdığı masada; Belediye Başkanı 
ve arkadaşları vardı. Sonra Berhan ŞİMŞEK geldi. Yan 
masada Banu H. (Com. Tr), Mümtaz SEVİNÇ, Celal 
BAŞLANGIÇ, Işıl ÖZGENTÜRK, Orhan ALKAYA, Ûz-
dem PETEK, Vecdi SAYAR ve diğer katılımcılar vardı. 
Mümtaz Sevinçler geldi masamıza... Berhan ŞİMŞEK'in 
politik anlatımları daha da arttı. Sezai SARIOĞLU çok 
sıkıldı ve "cümle kurmakta zorlanıyorum" diyerek kalk-
tı. Fakat biz konuşulanlardan sıkılmadık. Bir şeylere 
inanmak gerektiğinin çabası ve kavgası kolay olmuyor. 

Canım, şimdilik notlar bunlar. Satır aralarını (örneğin: 
Reyhan Ablam, için "çeyizimle geziyorum" deyişim, Rey-
han Ablamın bana "konuşan kasam" deyişi vb.) dilerim 
daha sonra doldurabilirim. 

Yüreğim, özlemim seninle... 25.08.03 

Üzüm Ateş 
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Şehir ve Çeviri Paneli 24 Ağustos 2002 

Gertrude Durusoy 

Bugün burada şairlerin yarattıkları sanatla, onların ya-
nında ve önünde söz almak benim için bir hayli güç. An-
cak Can Yücel ve sevgili ailesiyle Datça'da bulunmanın, 
Romalıların Mare Nostrum diye adlandırdıkları bir deni-
zin kıyısında bulunmanın sevinç ve sorumluluğunun ce-
saretiyle Şiir ve Çeviri üzerine birkaç düşüncemi kısaca 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Mare Nostrum; işte bu Akdeniz kültürünün harmanı, 
yani eski Mısır, Yahudi, eski Yunan ve Roma, Arap ve 
Türk kültürlerinin buluştuğu bir coğrafyanın kültürel 
birikiminin ifadesidir Can Yücel. 

Bana göre şiir olgusu, öteki yazın türlerine göre bir hal-
kın ve bir bireyin kültürel kimliğine daha bağlantılı gö-
rünmektedir. Bu nedenle çoğu kez, şiir çevrilemez diye 
yaygın bir kannaat da hakim. Biraz sonra bu konuya da-
ha yakından eğileceğiz. Şiir, kimi zaman anadilinde bile 
semantik açıdan olsun dil özellikleri açısından olsun tam 
olarak şairin yazdığı gibi anlaşılmaz. Şiir aslında yazarı 
ve okuru arasında sessiz bir diyalogun yazınsal bir me-
kanıdır. Fazla tanım aramadan bakalım şair Can Yücel, 
şiiri nasıl görmüş, nasıl yaşamış ve onun için ne demiş: 
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Şiir-Şair-Dünya 

Şiir bir terlemedir 
Güneş güneş sözlerle 
Ve böyle böyle şair 
Eriyip gider 

Dünya gibi tıpkı 
Döndükçe terleye terleye1 

Öz bir deyişle büyük şair burada sentetik bir bakışla şi-
irin boyutunu ve ilişkisini dile getirmiştir. Şiirin hem 
parlak yanını "güneş güneş sözlerle" hem de zahmetli 
"terleye terleye", yıpratıcı yanını "şair/eriyip gider" dile 
getirmiştir. Can Yücel evrensel boyutunu "dünya gibi 
tıpkı" ile ifade eder ve böylece şiiri yerine oturtmuş oldu. 

Bizi Çeviri işine götürecek şiirle ilgili birkaç söz daha ek-
lemek istiyorum. Amerikalı araştırmacı Richard Jack-
son'a göre şiirin özünde çeviriye eğilim var şöyle ki, 
"kendi dilimizde olan bir şiirin bile çeviriye gereksin-
mesi vardır" ve hemen şunu eklemektedir: "Şiir çevirir-
ken asıl sorun şiirselliğin özü ve dilin özüdür."2 Olaya 
geniş bir perspektiften baktığı için Jackson, İsveçli To-
mas Transtormer'ın görüşünü şöyle özetler; "bir sşiir, as-
lında görünmeyen ve dillerin ötesinde yazılmış bir şiirin 
görünür halidir" ve çağdaş Rus ozanı Andrey Voznesens-
ki'nin görüşünü anlatan ünlü sözünü aktarır: "Diller çe-
şit çeşit, ancak şiir tektir."3 

Türkiye'de çeviriden söz etmek isterken Cumhuriyet dö-
neminde büyük bir çeviri hareketinin öncüsü olan yine 
Yücel ailesinden bir isim karşımızda çıkmakta; Can Yü-
cel'in babası Hasan Ali Yücel'den söz etmemek olur mu? 
1940 yılında Tercüme dergisi için yazmış olduğu önsö-
zünden bilinen ve bugün geçerliliğini koruyan bir görü-
şünü burada, Datça'da, tekrar etmeme izin verin: 

"Tercüme, bizim nazarımızda, mekanik bir nakil hare-
keti değildir. Herhangi bir eser, ana dile geçirilmiş sayı-
labilmek için bu işi yapanın, müellifin zihniyetini be-
nimsemesi, daha doğrusu müellifin mensup olduğu ce-
miyetin kültür ruhuna gerçekten nüfuz etmesi lâzımdır. 
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Böyle olunca da o cemiyetten alacağı mefhumlarla ken-
di cemiyetinin fikir hazinesini zenginleştirmesi tabiidir. 
Bunun içindir ki, ana dilimizin, bu inzıbatlı fikir çalış-
maları ile, yepyeni tekâmül imkânları kazanacağına 
inanmaktayız. Her anlayış bir yaratma olduğuna göre, 
iyi bir mütercim, büyük bir müellif kıymetindedir."4 

Bu bağlamda da Bülent Aksoy , "Cumhuriyet Dönemin-
de Çeviri Anlayışları" adlı makalesinde Tercüme Bürosu-
nun başında bulunan ilk iki yöneticinin, Nurullah Ataç 
ile Sabahattin Eyüboğlu'nun "belirleyici ve yönlendirici 
ölçütler"5 hakkında bilgi verdikten sonra şu noktayı 
vurgulamaktadır: "Ataç'a göre çeviri yabancı dilde söyle-
nen şeyi anadilinde söyleyebilme sanatıdır."6 Bülent Ak-
soy bundan sonra ilginç ve bence doğru bir ilişki kurar: 

"Can Yücel, Ataç-Eyüboğlu çizgisinin en uç örneğidir. 
Çevirinin çeviri kokmaması gerektiği ilkesini en ileri 
noktasına götürerek, "çevirmek" yerine "Türkçe söyle-
mek" anlayışını getirmiştir. Yayımladığı kitapların kapa-
ğında "Çeviren" yerine "Türkçe Söyleyen" sözleriyle su-
nulan çevirileri yadırgandığı için Yücel çeviri anlayışını 
birçok kez açıklamak zorunluğunu duymuştur. [...] Can 
Yücel'e göre, her şiirin bir "sorunsalı" vardır, şiirde etki 
yaratan da odur; her şiir insanla nesne, nesneyle nesne, 
soyutla somut arasında ve benzeri kategoriler arasında 
bugüne kadar gizli kalmış, unutulmuş bir ilişkiyi açığa 
çıkarmak amacıyla yazılır; bu sorunsalın varlığı üslu-
bundan ayrılmaz; öyleyse çeviride "sadakat" eserin so-
runsalına yönelik olmalıdır; bu da demektir ki, "çeviri 
kadın gibidir, güzeli sadık, sadığı güzel olmaz!" sözü dü-
pedüz yanlıştır; çünkü çevirmen şiiri kendi diline akta-
rırken kelimeleri, dizeleri değil de, o şiirin sorunsalını 
kendi ulusal sesiyle verebilirse, ortaya çıkan çeviri hem 
güzel olacak, hem de sadık".7 

Görüldüğü gibi, Şiir ve Çeviri dediğimiz zaman tama-
men Can Yücel'in yaşam boyu uğraştığı dünyaya bir göz 
atmış oluyoruz; onun derinliklerini olsa olsa Güler Yü-
cel keşfetmiştir. 

Ayrıca bu yıl Datça'da anmakta olduğumuz Nâzım Hik-
met'in de Kemal Tahir'e Mapusaneden Mektuplar adlı 
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eserinde 120'nci mektubunda ifade etmiş olduğu ve Bü-
lent Aksoy'un makalesinde aynen aktarılan büyük oza-
nın çeviri anlayışının bir somut örneğini burada dile ge-
tirmek yararlı olacağına inanıyorum: 

"Meselâ Ruslar sevgi sözü olan güvercinim tabirini kul-
lanırlar, biz gözümün nuru, gözbebeğim filan deriz. 
Bence bunları tercüme ederken ille de bizim güvercinim 
denmez diye yavrucuğum filan dememeli, Ruslar da biz-
den tercüme ederken gözümün nuru Rusçada denmez 
diye güvercinim diye tercüme etmemeli, biz bizim dile 
güvercinim tabirini, onlar da kendi dillerine gözümün 
nuru tabirini sokmalı. Bu suretle dillerin birbiri üzerin-
de tabir, sıfat mıfat alışverişiyle de zenginleşmesi kabil 
olur. Elbette ki tercüme edilemeyecek bazı şeyler vardır, 
ama bunlar pek azdır."8 

Yazınsal çevirinin boyutlarını saymak uzun bir uğraşı ve 
bir an önce somut örneklere geçelim istiyorum. Ama bir 
görüş var ki, Can Yücel'inkine tahmin edilenden de ya-
kındır, onu aktarmak istiyorum. Ferit Edgü, çevirmeni 
"ünlü resimlerin kopyalarını yapmaya" çalışanlara ben-
zetmekte ve şöyle der: "Kanımca çevirmenler resim sa-
natının bu "kopyacıları"dır. Bu sonuncular, karşılarında-
ki resmi, tuvalinden boya dokusuna değin nasıl aynen 
gerçekleştirmek peşindeyseler, gerçek bir çevirmen de, 
yazınsal dokuyu, cümle yapısını, üslubu ve yazarın, söz-
cüklerin ve cümlelerin ötesinde söylemek istediklerini; 
kendi dilinde gerçekleştirmek isterler."9 Bu görüşe katıl-
mamak olanaksız, ancak yöntem konusunda yine kişisel 
farklılıklar ortaya çıkacaktır. 

Kültürel yaşamı tüm çağırışım ve kelime oyunlarıyla şi-
irlere taşıyan Can Yücel'in kimi şiiri ya çevrilemez ya da 
dipnotsuz anlaşılmaz. Kısaca birkaç örnek vermek isti-
yorum: 

Zen Budistlerden bizim Zendost Mustafa 
Üç direkli bir yat yanaşmasına limana 
Usulca yanaşıyor her önüne gelen kadına 
Yat, tat, yatalım diye mınldana mırıldana10 

Şimdi aşağıdaki şiire bakalım: 

26 



GREEN PEACE İLE BİRLİĞİZ 

Şiir havalı bir tabancadır 
Kimseyi öldürmez 
Zehirli havayı arıtır 
Dünyam değiştirme pahasına da olsa, 
Çünkü ozon tabakası delinmişse eğer 
Önce ozan tabakası delinmiştir" 

Yabancı dile iki dizelik bu şiirin aktarılmasının zorlukla-
rını bir düşünelim: 

İLKİN İLKİNE İLK GİDİŞİN İLK GELİŞİ 

Okulun kendini sevdim anneciim ama 
O Korkma Sönmez'den çok fena kork tum 1 2 

Ya da daha da kısa bu şiir: 

RIFAT'A 

İlgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın 
Eteklerinde kitaplar..." 

' Can Yücel, Ölüm ve Oğlum, Doğan Kitap, istanbul, 2000, 3.bas-
kı, S. 122 
2 Richard Jackson, From Translation to Imitation, s. 1 
3 a.y.a.e. s.2 
1 Bk. Dün ve Bugün Çeviri. Kitap 1, 1985. Ahmet Cemal'ın önsözü, 
S. 9 
5 Bk.Çeviri ve Çeviri Kuramı Üstüne Söylemler, Yay.haz. Mehmet 
Rıfat, Düzlem Yay. istanbul ,1995,s. 74 
6 a.e.s. 74 
7 a.e.s. 74-75 
8 Nazım Hikmet'in alıntısı için bk.Bülent Aksoy, a.e. s.81 
9 Dün ve Bugün Çeviri. Kitap 1, 1985, s.186 

Can Yücel, Mekânım Datça Olsun, Doğan Kitap, istanbul 2000, 
3.baskı,S..128 
" Can Yücel, Maaile, Doğan Kitap,istanbul 2000, 4.baskı, S.83 
12 Can Yücel, Ölüm ve Oğlum, Doğan Kitap, istanbul 2000, 3.bas-
kı, S. 65 
13 Can Yücel, Canfeda, Doğan Kitap, istanbul 2000, lO.baskı, S.31 
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Can Yücel ve Datça Dostlarından. 

Can Yücel Sokağı üstünde begonvillerle kaplı bir balkon 
ve sıcak bir yaz günü kahvaltıdayız Aksakallı bir de-
likanlı geçmekte kendi adını taşıyan o sokaktan ve şiir 
mabedinden Orhan'ın kahvesine kaçmakta. 

Seslendim ona; "Can Baba!" Elleri arkasında sırtını dik-
leştirerek beni aramakta begonvillerin arkasında. Ben 
merdivenleri yarılamışken o haykırdı "Gel ulan, Dev-
rim'i göresim geldi." Aksakalından öperken gözlerim ya-
şarmıştı beni taltif ettiği rütbeden. 

Güler anne istediğinde "Yaz" diye, bunları paylaşmak is-
tedim. Yani hayatımın en onurlu günlerinden birini. Se-
ni anlatmak!.. Onu zaten sen anlattın, yalansız yaşamın-
la. Hep muhalif kaldın ve "azalarak yaşayanlardan değil, 
çoğalarak ölenlerden" oldun. Sağol baba bana dostluğu-
nu verdiğin, düşüncelerini paylaştığın için, geçmişin 
onurlu günlerini anlattığın için sağol. 

Şimdi de seninle çoğalıyoruz Datça'da her temmuzda. 
Ve biliyorum ki belki birkaç yıl sonra Eski Datça alama-
yacak çoğalan dostları, "Can dostlarını". 

Süleyman Ergin 

Orta yaşı atlayıp, yaşlılığa ayak direyerek giderken yaşa-
yacağım yeni bir ada arayışı içindeyken duyuverdim son 
sesini. Giderken bile sesin davudi, giderken bile sesin 
baba gibiydi. Ve diyordun ki: "Beni Datça'ya götürün!" 

Oysa en güzel koylar, en güzel denizler, en sıcak, en kış-
kırtıcı havalar hep Küba'daydı, Jamaika'daydı, Kosta Ri-
ka'daydı o güne kadar. 

Ve dedim ki; "Sen Can Babaysan, mutlaka bir bildiğin 
vardır bu Datça inadında!" Seni uğurlamaya gelemedim, 
daha birçok milyonlar gibi. Ama en azından mezarını zi-
yaret ederim ve nemenem bir yerse şu Datça dediğin 
onu da görüveririm." 
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Geldim gördüm ve sendeki Datça aşkının sesine yansı-
masının bu yarımadadaki tüm koylara, tüm köylere, 
tüm dağlara çarpıp bana ve on binlere aktığını gördüm. 

İşte şimdi buradayız ve galiba hepimiz o anda dünyanın 
hangi noktasında olursak olalım, giderken diyeceğiz k i : 
"Beni Datça'ya götürün!" 

Şarıver Gür 

" Aaa... Baba!!" 

"Can Baba!!" 

Ben onu, Datçalı Can Baba'yı, kızımın bu çığlığı ile tanı-
dım. 

Reşadiye otobüsü, Eski Datça kavşağında durunca, kı-
zım kolumu şiddetle sarsarak, bir çığlık kopardı. 
"AAA!" dedi önce. Sonra "Can Baba" diyerek ilave etti 
haykırarak. Otobüsün arka tarafına doğru koştu. Birisi-
nin ellerine sarıldı. 

Dönüp baktım. Can Baba oradaydı. Siyah şalvarı, siyah 
gömleği, siyah saçları, apaydınlık bakışı ile ayakta duru-
yordu. Yağmur yüklü bir buluttu sanki. Siyahlar içinde 
ışık saçıyordu. 

Heyecanım zirvedeydi. Ayaklarım titriyordu. Koşup el-
lerine sarılmak istiyordum. Hiç kıpırdayamadım. Ora-
cıkta kalakaldım. Erişilmez bir büyüklüğün, sınırtanı-
maz bir tevazu ile birleşmesi bende korku yaratmıştı. Bir 
dev, kendi cüssesine bu kadar bigane olabilir miydi? 

Çok yaşamadı o günlerden sonra Datçalı Can Baba. Yü-
reciğini, ölüme korkusuzca teslim etti. Çırpınmanın, di-
renmenin, ölümle savaşmanın yararsızlığını biliyordu. 

Bir gün onu, bir tabut içinde Eski Datça'daki evinden 
alarak, büyük alkışlarla ve sayısız omuzlar üstünde Dat-
ça'nın en güzel tepesine taşıdık ve oraya bıraktık. Datça 
toprağı onu taşımanın onuruyla daha çok ürün veriyor 
şimdi. Yarımada bin kat daha ağırlaştı. 
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O bir ölü değil. Bir çığlıktır Datça toprağında. 

İnsanlık o çığlığı bir duyabilse, bir anlayabilse. 

Barışa giden, aşka giden, sevgiye giden, emeğe, alınteri-
ne giden yolda, o çığlığı bir duyabilse, bir anlayabilse... 
Adımlarımız öylesine devleşecek ki, uzaklar önümüzde 
diz çökecek. 

Duyalım Can Baba'yı, anlayalım... 

Hasan KAYA 
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Buluşmak Üzere 

Diyelim yağmura tutuldun bir gün 
Bardaktan boşanırcasına yağıyor mubarek 
Öbür yanda güneş kendi keyfinde 
Ne de olsa yaz yağmuru 
Pırıl pırıl düşüyor damlalar 
Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın 
Dar attın kendini karşı evin sundurmasına 
İşte o evin kapısında bulacaksın beni 
Diyelim için çekti bir sabah vakti 
Erkenceden denize gireyim dedin 
Kulaç attıkça sen 

Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan 
Ege denizi bu efendi deniz 
Seslenmiyor 
Derken bi de dibe dalayım diyorsun 
İçine doğdu belki de 
İşte çil çil koşuşan balıklar 
Lapinalar gümüşler var ya 
Eylim eylim salman yosunlar 
Onların arasında bulacaksın beni 

Diyelim sapma kadar şair bir herif çıkmış ortaya 
Çakmak çakmak gözleri 
Meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı 
Herkes orda sen de ordasın 

Herif bizden söz ediyor bu ülkenin çocuklarından 
Yürüyelim arkadaşlar diyor yürüyelim 
Özgürlüğe mutluluğa doğru 
Her işin başında sevgi diyor 
Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili 
Bi de başını çeviriyorsun ki 
Yanında ben varım 

Can Yücel 






