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Çaycuma b�r del� sevda �ç�m�zde, ona 
h�zmet etmekse kutsal b�r �badet. Bu aşkla 
çalışıyor, bu �nançla �lçem�z� geleceğe 
hazırlıyoruz.Yen�l�klere açık, hoşgörülü, sevg� 
dolu �nsanına layık olmak �ç�n gecem�ze 
gündüzümüze katıyoruz. Çaycuma değ�ş�yor, 
�lçem�z, yarınlara umutla koşuyor. Her şey�n 
daha �y� olacağına da�r b�r büyük �nanç var 
hep�m�z�n �ç�nde. Müjdes�n� b�r kez daha 
ver�yorum: F�lyos Irmağının kenarındak� 
bereketl� topraklar üstünde, tüm ülkeye örnek 
modern b�r kent yüksel�yor.

Yüzümüz hep geleceğe dönük ama 
geçm�ş�, b�z� var eden değerler� asla 
unutmuyoruz. Dün, bugün yarın �l�şk�s�n� 
doğru kuramayan toplumların geleceğ�n� 
kurmakta zorlandığının tanığıyız çünkü. 
Kulağımızın Hüsey�n Çakır'ın türküler�ne 
del�k. “Aman of” türküsü tam da bu nedenle 
b�r başka coşturuyor �ç�m�z�. Yaşadığımız 
hayat b�nlerce kez öğrett� k�, kentler�n de tıpkı 
�nsanlar g�b� duygu dünyası var. Vefa duygusu 
taşıyan, değerler�ne sah�p çıkan kentler b�r 
başka güzell�kle ışıldıyor. Kend�ne 
yabancılaşan, değerler�n� unutan kentlerse 
hızla yok oluşa doğru sürüklen�yor. Çaycuma 
Beled�yes� tam da bu şuurla değerler�ne sah�p 
çıkıyor.

Behçet Kalaycı b�r ulu b�lges� �lçem�z�n. 
Bu toprakları katıksız sevmey� öğretmekle 
kalmadı, yaşamıyla da örnek oldu. 
D�zeler�nde nakış nakış �şled� memleket 
sevg�s�n�, okul kürsüler�nde ders�n� verd�, 
gazetelerde yazdı, konferanslarda anlattı, dost 
sohbetler�nde d�le get�rd� büyük b�r �ncel�kle. 
Ve yaptığı her şey, söyled�ğ� her söz b�z� b�z 
yapan değerler�n ç�mentosu oldu daha sonra.

Onun, “Yurt bahçeler�nden kopmuş b�rer 
ç�çek / Türlü renk ve kokularıyla gelerek / 

Yaratmış bu sevecen halkı / B�r güldestede 
b�rleşerek” şekl�ndek� d�zeler�, �nsanımızla 
�l�şk�ler�m�z� düzenlemem�zde yol göster�c� 
oluyor b�ze. Estet�k bakışı, değ�şen 
Çaycuma'nın yen� yüzüne ışık tutuyor.

Behçet Kalaycı, kend�s�nden b�r yaş 
büyük, aydın b�r öğretmen�yd� Cumhur�yet'�n. 
Yüreğ� Cumhur�yet �dealler�, Atatürk �lkeler�, 
Çaycuma sevg�s�yle doluydu.En küçük toz 
kondurmadı bu duyguların üzer�ne.Çaycuma 
Beled�yes�, �lçem�z�n bu büyük değer�n�n 
savunduğu tüm �lkelere sah�p çıkıyor.

Ona sah�p çıkmanın Çaycuma'ya sah�p 
çıkmakla eşdeğer olduğunu �y� b�l�yor 
çünkü…

Bu çabalarımızı daha da artıracağız…
Sah�p olduğumuz tüm değerler� gelecek 

kuşaklara aktarmak g�b� 
büyük b�r görev var 
önümüzde. Bu görev� 
yol yapmak, kanal 
açmak, parkları 
düzenlemek kadar 
öneml� buluyoruz.

El�n�zde tuttuğunuz 
çalışma bu duyguların 
ürünü olarak pek çok 
�nsanın emeğ�yle 
oluştu.

Katkı veren 
herkese 
şükranlarımı 
sunuyor, 
sevg�l� 
öğretmen�m�z� 
rahmet ve 
şükranla 
anıyorum.

Sunuş Bülent Kantarcı
Çaycuma Belediye Başkanı 
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“Arsızlık ed�p yaşamaya çalışıyoruz şunun şurasında.”

Zonguldaklı eği�mci, şair, yazar

İBRAHİM BEHÇET KALAYCI (1922-2006) Ham�t Kalyoncu

Eğ�t�mc�, şa�r, yazar. Babası, İst�naf 
Mahkemes� Re�s� Hasan H�lm� Bey'�n 
görev� neden�yle 1922'de Urfa'da 
doğar. Dedes�, kalabalık b�r a�le 
hal�nde Trabzon'dan göç ed�p, 
Zonguldak'a yerleşen, kömür ocakları 
sah�pler�nden Kalaycıoğlu Hacı Hafız 
Mehmet Efend�'d�r.

“Ben,
Kalaycıoğlu İbrah�m Behçet
Ömrüne bereket
Kozanlı Hayr�ye Hanımın
Beş�nc� çocuğu.
Urfa'da taş avlulu b�r 

evde
Şu kadar b�n yıl sonra
Peygamber İbrah�m'den
Çıkıp rahm-ı mâderden
Dünyayı teşr�f etm�ş�m.”
1923'de Urfa'dan 

İstanbul'a, oradan Devrek'e 
taşınırlar. Babası Hasan H�lm� 
Bey burada "�pten adam alan" 
avukattır, 1932'de kalp hastalığı 
yüzünden Devrek'te yaşamını 
y�t�r�r.

“Harran'da kutsal balıklar yüzer
Rahmetl� peder
Bakmayıp gözümüzün yaşına
Dokuzunda ben� yet�m
Otuz beş�nde anamı dul bırakıp 

g�der.”

Ah! Ölümler acılarla doludur. Doyasıya 
sarılamadan, dallarına asılamadan, koca b�r 
çınarın devr�l�ş�d�r. Ev�n, en güçlü d�reğ�n�n 
yıkılışıdır. Toz toprak kalkınca ortalıktan, 
yaşamın ne denl� güç olduğu gerçeğ�yle 
karşılaşır �nsan. Hele b�r çocuğun, dünyaları 
yıkılır. Sonra uzun sürecek yalnızlık. 

“Devlet�m�z, vel�n�met�m�z, efend�m�z
Sayes�nde soframızdan 
Eks�k olmaz n�met�m�z.

Üç ayda b�r, altmış l�ra gel�r
Dul ve yet�m tert�b�nden

Kala kala bu kaldı 
Koskoca İst�naf 

Re�s�nden.”
İlkokula Devrek'te 

başlar, Çaycuma'da b�t�r�r. 
İlkokuldan sonra üç yıl 
öğren�me ara vermek 
zorunda kalır, terz� çıraklığı 
yapar. Sonra ortaokul �ç�n 

Zonguldak'a g�der. 
Kalaycı'nın okumak, büyük 

adam olmak �ç�n �steğ� koca 
dağlar g�b�d�r. Ama olanaksızlıklar, 

o dağlardan da kocamandır.
“İhsan�ye yolundak� kulübede
Karnı dağ yem�şler�yle doymuş
B�r çocuk uyurdu geceler�
Düşler� gecelere sığmazdı,
Büyük büyüktü düşünceler�.”
Ortaokul öğrenc�s�, �lk gençl�k yıllarında 
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b�r çocuk. İç�nde özlemler, �stemler 
kabarır. Ama, kör olası yoksulluk 
yüzünden �stemler�n�, düşünceler�n� 
�ç�ne gömmek zorundadır. Onurlu başı, 
aşağı eğ�lmemel�d�r.

“Ç�kolata bes�l� arkadaşlarım 
vardı

Okul sıralarında
Pahalı g�ys�ler �ç�nde
Ç�kolata markalarını tartışırlardı
Aralarında.
B�r kuru somunu tam b�r hafta
Katıksız yed�ğ�m günlerde
-Sev�lerden başı dönmüş çocuk-
Bu yalınkat bayların arasında
Ez�l�r, kahrolur da 
Renk vermezd�m.
Yürekler�m�z�n büyük açlığı 

özlemler
Beslerd� benl�ğ�m�.”

L�seye Zonguldak'ta başlar, 
Kastamonu'da devam eder, oradan S�vas'a 
geçer. Okul değ�şt�rmeler�n�n neden�n� 
Kalaycı: "Savaş ve kıtlık yıllarında devlet 
p�lavı y�yeb�lmek" olarak yanıtlar. 

“Babam İst�naf Re�sl�ğ�nden emekl�
Kalaycızade Hasan H�lm�
B�r b�lge k�ş�ym�ş
Anama vas�yet etm�ş:
'Okuyup çekmes�n ben�m çekt�kler�m�,
Oğlum bakkal olsun' dem�ş.
Çünkü bakkaldı b�z�m Mehmet Ağa
Narh ver�yordu taşa, toprağa
Anam d�nlemey�p koca vas�yet�n�
Saldı gurbet ellere 
Okusun d�ye ben�.”
L�se öğren�m� sırasında 10. sınıfta �ken 

sınavla Adana Öğretmen Okulu'na geçer. 
Yen�ce'de (1944-1945) b�r yıl �lkokul 
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öğretmenl�ğ�nden sonra sınavlarını 
kazanarak g�rd�ğ� Gaz� Eğ�t�m 
Enst�tüsü'nün Beden Eğ�t�m� 
Bölümü'nü b�t�r�r. 

Zonguldak Maden Tekn�k Okulu, 
T�caret L�ses�, Çaycuma Ortaokulu'nda 
öğretmenl�k yapar. 1956 yılında 
Devrekl� Kuvayı M�ll�yec� Yeş�lbaş 
Osman Efend�'n�n torunu Suat 
Hanım'la evlen�r. Kalaycı, Türküsüz 
Kent'te Devrek evler�nden söz 
ederken; “.En �y� kızlarından b�r�n� 
bana veren / O dost yüzlü beyaz 
evlerden / Çok azı kalmış bugün.” 
d�yecekt�r. Zonguldak, Isparta (Burada 
b�r süre Beden Terb�yes� Bölge 
Müdürlüğü), Samsun, Çankırı T�caret 

L�ses� yönet�c�l�kler� yapar. Çankırı'da 
görev yaptığı 1966-1972 dönem�nde b�r ara 
Gaz� Eğ�t�m Enst�tüsü'nde g�rd�ğ� sınavla 
branş değ�şt�rerek, Türkçe öğretmenl�ğ�ne 
geçer. 

Zonguldak'a T�caret L�ses� yönet�c�l�ğ�ne 
döner ve 1973 seç�mler�nde CHP'den 
m�lletvek�l� aday adayı olur. Ön seç�mlerde 
7. sırayı almıştır, ancak bu sıra seç�lmek 
�ç�n yeterl� değ�ld�r. Ankara Akşam T�caret 
L�ses� öğretmenl�ğ�ne ver�l�r, daha sonra 
�steğ�yle atandığı Zonguldak Merkez 
Ortaokulu Türkçe öğretmenl�ğ�nden 1982 
yılında emekl� olur. Görev yaptığı yerlerde 
yen� okulların kuruculuğunu yapar; çalıştığı 
her okula spor ve kültür-edeb�yat 
alanlarında hareket get�r�r. Düşünce ve 
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görüşler�n�, yerel gazete ve derg�lerde, 
okul derg�ler�nde yayımlar. 

Çaycuma'da oturan Kalaycı, 
çocuklarının görevler� neden�yle 
Çaycuma-Ankara-İstanbul üçgen�nde 
yaşamını sürdürür. Ancak, 2006 
yılında yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtulamaz, 28 Mayıs günü 
sonsuzluğa göçer ve 29 Mayıs'ta 
Ankara Karşıyaka mezarlığında 
toprağa ver�l�r.

***
Behçet Kalaycı, sanat-edeb�yat 

çalışmalarına ortaokul yıllarında 
başlar. 9 yaşındayken y�t�rd�ğ� İst�naf 
Re�s� babasının olanakları Kalaycı'ya 
�y� b�r öğrenme ortamı sağlar: 

“Ev�m�z b�r k�taplık g�b�yd�. Babam 
Fransızca ve Arapça b�l�rd�. Mevlana'dan, 
Sad�'den Hayyam'dan Farsça ş��rler 
okurdu. Bunlardan çok zevk aldığı bell�yd�. 
Annem Farsça ve Arapça b�l�rd�. Süleyman 
Naz�f �le Cenap Şehabett�n Beyler a�le 
dostlarımızdı. Bunlardan başka M. Ak�f, T. 
F�kret, N. Kemal g�b� şa�rler�n ş��rler�yle 
çocuk yaşlarda tanıştık. Sonra Y.Kemal'� 
tanıdım. İlkokulu b�t�rd�ğ�m zaman b�r çok 
ş��r ve gazel� ezber�mdeyd�. Babamın 
ölümünden sonra annem k�tap okuma 
geleneğ�n� sürdürdü. Yaşıtlarımız olan 
komşu ve akraba çocukları �le akşamı �ple 
çekerd�k. 'Robenson', 'B�nb�r Gece 
Masalları' doyamadığımız k�taplardı. 
Ortaokul ve l�se dönem�nde 
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öğretmenler�m�z kompoz�syonlarımı 
çok beğen�rlerd�. Ş��r ve öyküler�m 
elden ele dolaşırdı. Rüştü Onur �le esk� 
arkadaştık. Muzaffer Tay�p �le de bu 
sırada Çel�kel L�ses�nde tanıştık. Onlar 
yen� ş��r akımı, bense b�r Yahya Kemal 
hayranı olarak esk� ş��r� ben�msed�ğ�m 
�ç�n ters düşer, tartışırdık.” (Devrek 
Postası, 8 Şubat1990) 

“Ş��r ve düzyazı denemeler�m 
ortaokul sıralarında başladı. Türkçe 
öğretmen�m�z şa�r Rıza Polat ben� 
olduğu kadar pek çok arkadaşımızı da 
etk�led�. Kalb� g�b� k�taplığı da 
hep�m�ze açıktı.” (Kıyı, 6. Sayı, 
Temmuz 1992) 

Zonguldak'ta Behzat Baruönü �le 
"Yüksel�ş" (İlk sayı 29 Ek�m 1950), 
Samsun'da öğrenc�ler� �le "Uyanış" 
derg�ler�n� çıkarır. Ş��r, öykü ve 
deneme yazıları "Bucak, Yüksel�ş, 
Uyanış, Meşale, Demet, İmbat, 
Anadolu Ek�n�, Kıyı, Zonguldak" 
derg�ler�nde ve çalıştığı yerlerdek� 
yerel gazetelerde yayımlanır.

Yurdun değ�ş�k yerler�nde görev 
yapan Kalaycı'nın yaşamında 
Zonguldak öneml� b�r yerd�r, odak 
noktasıdır. L�se öğrenc�l�ğ� yıllarında 
b�r süre kömür �şletmes�nde çalışır, çok 
ağır koşullarda kömür üret�m� yapan 
madenc�ler�n yaşamlarına tanık olur. 
Aynı yıllarda Muzaffer Tay�p Uslu ve 
Rüştü Onur'la b�r yıl b�rl�kte okur, 
Ahmet Na�m ve Mehmet Seyda �le 
yazınsal b�rl�ktel�kler� olur.
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KİTAPLARI
Anılar Geç�d�, Anı-Anlatı, 1962, Isparta.
Türküsüz Kent, Ş��r, 1983, Ankara.
Kıvırcık (Genç B�r Maden İşç�s�n�n Öyküsü), Roman, 1992
 

ÖYKÜLERİ 
Kalaycı'nın bugüne değ�n pek öne çıkarmadığı b�r yanı da öykücülüğüdür. 29 

Ek�m 1950'de �lk sayısı çıkan Yüksel�ş derg�s�n�n bazı sayılarında öyküler�nden 
b�rkaç örnek görmüştük. ZOKEV'�n (Zonguldak Kültür Eğ�t�m Vakfı) 
düzenled�ğ� “Behçet Kalaycı'ya Saygı Geces�” neden�yle kend�s�yle yaptığımız 
görüşmede bu öykü dosyasını da �nceleme olanağı bulduk 

Kalaycı'nın öykü dosyasında en esk�s� 1943 tar�h�n� taşıyan; 9'u çeş�tl� gazete 
ve derg�lerde yayınlanmış, 6'sı �se yayınlanmamış 15 tane öyküsü var. Genel 
olarak bölge �nsanının yaşamından kes�tler� �şleyen bu öykülerde de, 
yayımlanmış k�taplarında olduğu g�b� tem�z b�r d�l, sıcak b�r anlatım özell�ğ� 
görülür. 

 
Kalaycı'nın öyküler�n� yayımlanış sırasına göre şöyle göstereb�l�r�z: 
1-Telk�n Kuvvet�: Ocak Gazetes� - (Eylül 1944, Sayı 254 / 211, Zonguldak)
2- Yangın- Türkün Ses� Gazetes�: (Ek�m 1945 Sayı 1, Zonguldak)
3- B�z�m Dere- İler� Gazetes� - (15 Ocak 1948 Sayı 58, G�resun)
4- 24 Saat�n İç�nden- Yüksel�ş Derg�s� - 29 Ek�m 1950, Sayı 1- Zonguldak
5- Attan Ters İnen Adam – (Yüksel�ş Derg�s� - 1Aralık 1950, Sayı 2, 

Zonguldak)
6- Mehemmet Hoca- (Meşale Derg�s�, Haz�ran 1955, Sayı 5, Zonguldak)
7- Zemzem- (Meşale Derg�s�, N�san 1955, Sayı 3, Zonguldak)
8- Eğr�d�r Balıkçısı- (İmbat, Mart 1963, Sayı 3, İzm�r)
9- Duffy'n�n Takaları – (Uyanış Derg�s�, N�san 1967, Sayı 8, Samsun)

YAYIMLANMAYANLAR
Gümüş Göl, 1943
Yılbaşı- Aybaşı, 1950
Adı konulmayan b�r öykü, 1950 
Dalgırcalı Hacca
Karımla Ben 
B�z�m de B�r Ağacımız Var
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EĞİTİMCİLİK ve ATATÜRKÇÜLÜK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ, 

GENÇ ŞAİRLERE ÖĞÜTLERİ

EĞİTİMCİLİĞİ: 
 “L�seler� dört yıla çıkardık. 

Müfredatta değ�ş�kl�k yaptık. L�san 
dersler�ne yüklenel�m ded�k. 
Fransızca, İng�l�zce, Almanca 
yetm�yor; Lat�n ve Grek d�ller�n� 
de okutalım d�ye tutturduk. 
Bunlar o zaman (4.MEB 
Şurası) söylenen ve 
yazılanlar meyanındaydı.

 “B�ze kalırsa, 
küçük �nsanı, genç �nsanı 
konu olarak alan okul, 
eğer gerçek amacı onu 
hayata hazırlamaksa, her 
şeyden önce çatık 
kaşlarını �nd�rs�n ve b�raz 
tebessüm ets�n. Asık 
suratlı okullar, asık suratlı 
�nsan yet�şt�r�yor. 
Toplumumuz asık suratlı 
�nsanlarla dolu.” (Yüksel�ş, 
Ek�m 1950)

ATATÜRKÇÜLÜĞÜ:
“Atatürk nesl�, büyük emanet�n 

uyanık nöbetç�ler�d�r. Türk bayrağının 
dalgalandığı her karış toprak, 
emperyal�zm�n tasmalı uşakları 
üzer�ne bastığı an, baştanbaşa lav 
kes�lecekt�r. Bu topraklar üzer�nde 
h�çb�r kötü n�yetl�ye yer yoktur. Ankara 
kales�n�n ölümsüz şafağı asla 

kararmayacaktır.” (Yüksel�ş, 29 Ek�m1950, 
Zonguldak)

 “Atatürk'ü yıpratmaya çalışanlar, O'nu, 
d�ğer ölüler safında görerek korkusuzca 

hücuma geçenler, hep�m�zde b�rer 
parça hal�nde yaşadığını 

unutuyorlar. Gene unutuyorlar k�, 
b�z onu mukaddes b�ld�ğ�m�z 
şeylerden sayıyoruz.” 
(Yüksel�ş, Aralık 
1950,Zonguldak)

“Gazeteler�n her günkü 
sayılarıyla türlü m�saller�n� 
verd�kler� �nkılap ve Atatürk 
düşmanlığının fi�l�yata 
dökülen tahr�pkarlığı 
apaş�kârdır. Vatandaşlarda 
haklı b�r end�şe başlamıştır. 
Memleket�n şurasında 

burasında heykeller kırılıyor, 
şeyhler, mür�tler türüyor, 

tekkeler açılıyor. Mukaddes 
Allah ve d�n kavramları p�yasa 

metaı hal�ne get�r�l�p, v�cdanlar 
ted�rg�n ed�l�yor.” (Yüksel�ş, 22 N�san 

1951, Sayı 4-5, Zonguldak) 
 “Türk Gençl�ğ� �ç�n seç�lecek b�r tek 

doğru yol vardır; Atatürk'ün ışıklı yolu. 
Türk gençl�ğ�n� başka yollara saptırmakta 
çıkarları olanların umutları, kursaklarında 
kalacak. Sağdan soldan gelen her türlü açık 
ve g�zl� saldırı, onların �nanç dolu göğsünde 
kırılacaktır.” (Uyanış, Mayıs 1965, Samsun)



10

 “Gençler�m�zden, her şeyden önce 
yurdumuzun ve halkımızın tüm 
sorunlarına �çtenl�kle sah�p 
çıkmalarını, bu terlet�c� görev� 
başaracak kadar b�l�m ve ahlak gücüne 
kavuşmalarını �st�yoruz. Her çeş�t 
ger�let�c� etmenlere karşı d�renecek, 
savaşacaksınız. Tümünüz kurtuluşun 
ve yüksel�ş�n nurlu yolunda tek 
amaca yönelm�ş olarak �lerley�n.” 
(Uyanış, Kasım 1965, Samsun) 

 
Genç Şa�rlere:
 “Bugün şa�rler�m�z b�r 

kolaycılık �ç�nde. Oysa 
özgün Türk ş��r�n� 
yaratmanın ön koşulu 
olarak Türk ş��r geleneğ�n� 
bütün evreler� �le tanımak 
ve bu yoldan b�r senteze 
ulaşmak gerekt�ğ�ne 
�nanıyorum. Şa�r, aynı 
zamanda b�r d�lc�d�r. Bunu 
söylerken şa�r�n, sözcük 
türetme hastalığını değ�l, 
sözcük seçmede ve d�l�n� 
özenle kullanmadak� becer�s�n� 
anlatmak �st�yorum. Yahya Kemal, 
“Orta sınıf halkın d�l�ne d�kkat eden 
şa�r, d�l�n� bulmuştur” der. Gerçekten 
yazdıklarımızın halk tarafından 
okunmasını �st�yorsak, onun d�l�n� 
özenle ve b�r d�s�pl�n �ç�nde 
kullanmanın en doğru yol olduğunu 
düşünüyorum. (Zonguldak Derg�s�-
N�san-1997-Ankara)

Günümüz şa�rler� İk�nc� Yen�'n�n 

ardıllarıymış g�b� b�r �zlen�m bırakıyorlar. 
B�r �mge hünerbazlığıdır g�d�yor. Esk� 
şa�rler�m�z�n tasannu (zorlayarak b�r şey� 
süslü ve güzel gösterme) düşkünlüğünün 
başka b�r b�ç�mde yansıması g�b� b�r şey. 
Uzakdoğu ş��r�ne özenm�ş g�b� kısa ve 
espr�ye kurgulanmış ş��rler çokça yazılıyor. 

Bazı ş��rler�n soluğu, b�r �mge uğruna, 
�lk d�zede kes�l�yor. Sonrak� d�zeler 

arasında h�çb�r �l�nt� bulunmadığı 
�ç�n ş��r�n bütünlüğü 

zedelen�yor. (Kıyı Derg�s�, 
Sayı 76,Temmuz 996)

“Zonguldak'ta yarı 
gecede b�r rüzgar eser. 
Üzülmez deres� boyunca 
den�ze doğru esen bu 
rüzgar sank� b�r ağıttır. 
Karaelmas şeh�tler�ne 
yakılmış b�r ağıt. Yaz - kış 
h�ç susmaz… Urfa'ya 
“Şanlı”, Antep'e “Gaz�” 
dem�ş�z. Barışta, savaştan 

çok şeh�t veren Zonguldak 
�ç�n ne d�yeceğ�z ?” (Behçet 

Kalaycı)

                                          
KAYNAKÇA:

K�tapları:
* Anılar Geç�d� (Anı – Anlatı), Isparta 

Matbaası, Isparta, 1962
* Türküsüz Kent (Ş��r), Yorum 

Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, 1983
* Kıvırcık - Genç B�r Madenc�n�n 

Öyküsü (Roman), Ankara, 1992
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RÖPORTAJLAR, HAKKINDA 
YAZILANLAR 

* Behçet Kalaycı'yı Okurken - 
Ers�n Erge, Kuzeysu, Temmuz '92, 
Samsun

* Behçet Kalaycı İle Söyleş� - 
Met�n Turan, Anadolu Ek�n�, Aralık-
Ocak-Şubat '92, Ankara

* Türküsüz Kent -Yıldırım 
Eryılmaz, Uyanış, 22.05.1986, 
Zonguldak

* Yöresel Değerler�m�z: 
Behçet Kalaycı, Devrek 
Postası, 08.02.1990, sayı: 
1331, Devrek

* Yaşayan 
Değerler�m�z: Behçet 
Kalaycı, Zonguldak 
Derg�s�, N�san 97, Ankara

* Behçet Kalaycı İle 
Söyleş�: Met�n Turan, 
Kıyı, Temmuz '92, sayı: 
76, Trabzon

* B�zden B�r�, Söyleş�: 
Mustafa Kademoğlu, 
Zonguldak, N�san-Mayıs '92, 
Ankara

* Yüzakı Sanatçılarımız: 
Behçet Kalaycı, Çaycuma Fest�val 
Broşürü, Ağustos '97, Çaycuma

* Edeb�yatımızda Zonguldak, 
Güngör Gençay, Evrensel Kültür, 
Kasım '97, İstanbul

YAZILARI
* Atatürk, Yüksel�ş, 01.12.1950, 

Zonguldak

* Çıkarken, Yüksel�ş, 29.10.1950, sayı: 
1 , Zonguldak

* 29 Ek�m 1923'den 1950'ye, Yüksel�ş, 
29,10,1950, sayı: 1, Zonguldak

* Yen� Öğret�m Yılına Başlarken, 
Uyanış, Kasım '65, sayı:1, Samsun

* Onlar, Kızılırmak, 11.01.1943, S�vas
* Ölümünün 49.Yıldönümünde Şa�r 
Rüştü Onur, Kıyı, Aralık '91, sayı: 

69, Trabzon
* Doğru Yol, Uyanış, Mayıs 

'65, Samsun
* B�r Yolun Kötü Alın 

Yazısı, Halkın Gücü, 
07.03.1961, Zonguldak

* Hortlayan Tehl�ke, 
Yüksel�ş, 22.04.1951, 
sayı:4-5, Zonguldak

* Okumak / Okutmak, 
Uyanış, Ocak '65, Samsun

ÖYKÜLERİ 
* Attan Ters İnen Adam, 

Yüksel�ş, 01.12.1950, 
Zonguldak

* Duffy'n�n Takaları, Uyanış, 
N�san '67, Zonguldak
* Telk�n Kuvvet�, Ocak, 

19.09.1944, Zonguldak
* Yangın, Türkün Ses�, 29.10.1945, 

Zonguldak
* B�z�m Dere, İler�, 15.01.1948, G�resun
* B�z�m Dere,İler� gazetes�,15 Ocak 

1948 sayı:58- G�resun
* 24 Saat�n İç�nden, Yüksel�ş Derg�s�, 

Ek�m 1950, sayı:1- Zonguldak
* Mehemmet Hoca, Meşale Derg�s�, 
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Haz�ran 1955, sayı:5- Zonguldak
* Zemzem, Meşale Derg�s�, N�san 

1955 sayı:3- Zonguldak
* Eğr�d�r Balıkçısı, İmbat, Mart 

1963 sayı:3- İzm�r

ŞİİRLERİ 
* S�de Aşıkları – (İmbat, Ek�m 

1963)

* Esk� Soğuksu Köprüsü – (Devrek 
Postası, 15.03.1990, Devrek)

* Gr�zu Ağıdı, (İşç� Send�kası, 
21.06.1983, Zonguldak)

* Devrek'te Bahar - (Türküsüz Kent'ten, 
Zonguldak Derg�s�, N�san 1997, Ankara)

* Köpeklere Da�r -  (İmbat, Mart '63, 
Sayı 26, İzm�r)

ZOKEV tarafından 27 Kasım 2004 tar�h�nde düzenlenen Behçet Kalaycı’ya saygı geces� 
�ç�n hazırlanan k�tabın kapağı.
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ANILAR GEÇİDİ

Behçet Kalaycı, �lk k�tabı olan 
“Anılar Geç�d�”n� kırk yaşında �ken 
yayımlar. Ancak, “anılar” daha 
esk�d�r. Yazar, �lk gençl�k anılarından 
yola çıkarak, yaşanmış aşkları, gez� 
�zlen�mler�n�, yurt genel�ne yayılan 
gözlemler�n�, doğal güzell�kler� 
serg�leyen bet�mlemelerle öykü 
tadında anlatır. Bu k�tapta, özgün b�r 
b�çem denemes�yle, �lk kez Ataç'ın 
uyguladığı “ve” bağlacını kullanmaz. 
Yalın, akıcı b�r d�l, �nsanı hemen 
sarıveren etk�l� b�r anlatım, �mb�kten 
süzülmüş anılar. B�r solukta 
okunuveren, yazarın anılarında yer 
eden Zonguldak �nsanının yaşam 
b�ç�m�n�, gelenek ve 
görenekler�n� de 
serg�leyen b�r �lk k�tap 
“Anılar Geç�d�”.

“Gündoğusundan 
ser�n b�r sabah yel� 
es�yordu. Adam, 
ç�ğlerle ıslanan 
ç�menler�n 
üzer�nde 
Verg�lus'un 
çobanları g�b� 
yalnızdı. 
Rüzgarın est�ğ� 
yana baktı. 
Kavşak dağı 
koyu b�r 
haz�ran 

yeş�l�ne boyanmıştı. Uzaktak� dağlar sabah 
vakt� daha genç görünüyorlardı. İht�yar 
meşe çocukluk günler�ndek� g�b�yd�. Narlar 
ç�çekteyd�. Hasat mevs�m� başlamak 
üzereyd�. Sabah gökler�n�n mav�s�ne 
çocukluğundan ber� vurgundu. C�ğerler�n� 
ıslak ç�men kokulu sabah havasıyla yıkadı. 
Şeh�rler�n �nsanı usandıran gürültüsünden, 
h�ç duyarlığı kalmamış olan o sürü 
yaşantısından ayrılıp bu küçük kasabaya 
döndüğüne çok �y� etm�şt�. Beş on adım 
ötede, yamaçtak� babadan kalma beyaz ev 
yeş�ll�kler �ç�nde yüksel�yordu. Daha ötede 
kasaba b�r bağ görünüşündeyd�. F�lyos çayı 
gen�ş kumsal yatağında sabah güneş�yle ışıl 
ışıldı. Y�rm� yıllık b�r ayrılıktan sonra 
kasabayı pek az değ�şm�ş buldu. O 
zamanların ele avuca sığmaz çocuğu ş�md� 
'yaşantı yolunun yarısında' kır saçlı b�r 

adam olmuştu. Görünüşü ağırbaşlıydı. 
Ünomüno'nun 'ağır adam yere 

daha sağlam basar' 
sözünün canlı b�r 
kanıtı g�b�yd�. 

Kafasındak� anılar 
geç�d�ne rağmen 

kımıldamadan 
duruyordu. Okumak 

üzere baba ocağından 
�lk ayrıldığı günü 

ansıdı…” 
Behçet Kalaycı bu 

çok güzel bet�mlemey�, 
Aktaş tepes�n�n 

etekler�nde bulunan ve alt 
kısmından Tem�zl�k deres� 

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI
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akan, babasından kalma konak t�p� 
ahşap ev�n�n, ç�çekler ve meyve 
ağaçlarıyla dolu, Çaycuma'yı kuşbakışı 
gören bahçes�n�n üst kısmından 
yapmış olmalı. Ne yazık k�, o büyük 
bahçe ve ev, Behçet Kalaycı'nın 
mesleğ� gereğ� göçebe yaşamı 
neden�yle satılmak zorunda kalınır. Ön 
kısmı türlü ç�çeklerle dolu, taş yapılı 
merd�venle çıkılan ve esk� Çaycuma 
evler�n�n b�r örneğ� olan güzel�m ev, 
yen� sah�b�n�n el�nde tar�he karışır…

Kalaycı'nın, Çaycuma'dan 
Zonguldak'a, Bartın'a, Devrek'e; 
oradan yurdun S�vas, Tersakan, 
Pozantı, Adana, Mers�n g�b� çeş�tl� 
yerler�ne uzanan anıları; tertem�z b�r 
Türkçe ve yalın b�r anlatımla, g�tt�ğ� 
yerler�n yaşantısında yer eden 
özell�kler� �le berrak sular g�b� 
çağıldayarak, b�r solukta okunacak 
sıcaklıkta sürüp g�der.

TÜRKÜSÜZ KENT

Behçet Kalaycı'nın “Kömür ocaklarının 
adsız şeh�tler�ne” adadığı “Türküsüz 
Kent” (Ocak, 1983) k�tabındak� ş��rler “b�r 
ırmak ş��r” n�tel�ğ�nded�r. Ad konulmayan 
ş��rler Romen rakamıyla numaralanmıştır. 
Her ş��rde, yurdun değ�ş�k yöreler�nden 
gelerek Zonguldak'ta b�r kültür yumağı 
oluşturmuş “Zonguldak �nsanları”nın, 
özell�kle kömür �şç�ler�n�n, acılı, hüzünlü 
yaşamları, kent�n anılarda �z bırakan t�pler�, 
Zonguldak'ın b�r başka s�mges� defneler�, 
kent�n can çek�şen yeş�ll�ğ� duru, yalın, 
tem�z b�r d�lle, duygu ve b�r�k�m yoğunluğu 
�ç�nde, akıcı b�r anlatımla d�le get�r�l�r.

Türküsüz Kent, Karaelmas d�yarında, 
c�ğerler�nde kömür tozları taşıyan, ozanın 
yaşamlarına gençl�k yıllarından ber� tanık 
olduğu “Yüzler� gecelerce kara, �çler� 
apak” d�ye n�teled�ğ�, ölümü umursamayan 
y�ğ�t maden �şç�ler�n�n, her b�r� yurdun b�r 
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köşes�nden gelerek Zonguldak'ta b�r 
güldeste oluşturmuş, sıcakkanlı, 
hoşgörülü �nsanların ş��rsel öyküler�d�r. 
Bunun yanında, b�r ç�rk�nleşme 
sürec�n� yaşayan kent�n yamaçlarında 
can çek�şen yeş�l�n, k�rlenen den�z�n, 
b�r estet'�n yüreğ�nde açtığı onulmaz 
acıyı d�le get�ren bu ş��rler, doğa ve 
�nsan sevg�s�n�n b�r sevg� 
pr�zmasından yansıyan görüntüler�d�r.

K�tabın son ş��r�, geçm�ş yılları 
anımsayarak, yaşanmış günler�n 

hüzünlü anıları �ç�nden, maden �şç�ler�n�n 
yaşadıkları dramı yüreğ�nde duyarak 
“Zonguldak'a b�r seslen�ş” g�b�d�r. Şa�r, her 
ne kadar “Zonguldak'ı zeh�rl� b�r 
zakkum” g�b� koklasa da, bu kentte 
yaşadıkları ve anıları, özell�kle şa�r 
dostlarıyla Balkaya'dak� (Ş�md� İş Bankası 
Zonguldak Şubes�n�n bulunduğu yerdek� 
daha çok Halkev�'n�n genç aydınlarının 
oturduğu pastane) sanat-edeb�yat 
söyleş�ler�, ruhunun der�nl�kler�nde kalın b�r 
tortu g�b� yer etm�şt�r.

TÜRKÜSÜZ KENT'ten:

Kokuşlar yeşer�nce
Yaşlı cev�z dallarında
Çaycuma'da Sıracev�zler'de
Yaşanan esk� hıdırellezler gel�r usa.
B�r Cezanne yeş�l�nde doğa.
Çocuk yüzler�nde �lkyaz'ın mutluluğu
Renkl� etekler uçuşurken salıncaklarda
Yükselen güneşle dağılır
Balat Dağı'nı saran buğu.
Gölgede kurulmuştur ç�l�ng�r sofrası,
Nar g�b� kızarmış hıdırellez kuzusu.
Kaynakta soğumayı bekler
Arslan sütü dolu ş�şeler
Hanende-� şeh�r Den�zkızı Eftalya
Borulu b�r gramafonda
Sevdadan yakınır:
“Şebabet g�tt� de elden
Başımdan g�tm�yor sevda”
Lütfeyle, g�tmes�n bülbül d�ll� Eftalya
Sonra susar bülbül, solar ç�men, solar fulya
Çek�lmez olur şu güzel�m dünya.
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Ş�şede durduğu g�b� durmaz arslan sütü,
Çek�l�r barabellumlar
Sesler� yankılanır
Karşı dağlarda
Boşalırken şarjörler.
Kokuşlar yeşer�nce
Yaşlı cev�z dallarında
Anıların külü yen�den kıvılcımlanır
Ruh b�r kez daha
B�lerek aldanır.
Çatlayınca yeş�l zırhı cev�zler�n
Güz başlamış demekt�r.
Dallarda
Sararan yapraklar arasında
Göster�p mercan d�şler�n�
Narlar gülümsemekted�r.
…

B�r İlkyaz sabahı geçt�k Devrek'ten
S�sler �ç�nde akmaktaydı ırmak,
Yeş�l yeş�l ger�n�yordu
Rüştü'yü yaratan toprak.
 …
Esk� Mahalle'de
O konak m�sal� evde
Erken yatılırdı geceler�,
Esmeğe başlardı yarı gecede
Öfkel� Kargayel�.
Köpekler ulurdu Romanus'da
Kurt kokusu almış,
Horoz sesler� gel�rd� Karşıyaka'dan
Bell� sabah yaklaşmış.
Sabahley�n daracık sokaklardan,
Koca ç�tlemb�kler�n altından
G�d�l�rd� M�llet Bahçes�'ne
Ser�l�p ulu çınarların gölges�ne
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Akan suya karşı
Meydan okurduk yaz sıcaklarına,
Külhan g�b� yanarken çarşı.
Aratmazdı h�çb�r plajı,
Söğüt dallarında d�nlen�rken akşam güneş�
Kum g�b� kaynardı Kızlarkayası,
S�v�ş�n döneğ�.
Dudakları alparslan k�razı,
Ş�md� çoktan ana olmuş o güzel kızları
Eller�nde b�rer sepseb�,
Sular görürdünüz bahçeler�.
Her akşam sokağımızdan
Yalpalayarak geçen 
O cömert, babacan �nsanlar
Çoktan toprak oldular.
…

Kutsal k�tapların cennet bet�mler�
Anımsatırdı bu güzel yerler�,
En �y� kızlarından b�r�n� bana veren
O dost yüzlü beyaz evlerden
Çok azı kalmış bugün.
Sev�ms�z beton yığınları
Tırmanmış mav�s�ne göğün.

Yolcu yolunda gerek
Uyu anılar �ç�nde Devrek.
…
Üzülmez'den, Çaydamar'dan yola çıkan
Kampana çala çala çarşıdan
Geçerken koyu b�r duman salan
O kömür yüklü trenler
Ş�md� nerdeler?
…
Zonguldak deres� b�r eyyam
Pırıl pırıl akarmış.
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İht�yar değ�rmenc�n�n kızı
Suyun aynasında örerm�ş saçlarını.
Sonra b�r uygarlıktır başlamış
Ve kapkara kes�lm�ş deren�n suyu.
Ne varsa bellekte anıya da�r
Tümü Zonguldak üstüned�r,
Zonguldak b�r anılar kent�d�r.
…
Toprak altında yaşayan yalnız böcekler m�d�r?
Tonya'lı Al� sek�z vard�yasında �şç�d�r.
Tonya neres�, Üzülmez neres�,
Ağlamaklı eder �nsanı
Öykünün ger�s�.
Tonya'lı Al� d�pten deler dağları
Lağımcıdır.
El�nde tabancası,
B�rkaç papele yaşar
Tüm yaşantıların en namuslusunu.
C�ğerler�nde kara tozlar,
C�ğerler�nde sarı tozlar.
Her zerres� toz �ç�nde kıllarının, et�n�n
Gözler�nde tüten memleket�n�n
Yanar �ç�nde özlem ateş�.
Vard�yanın sonunda
İr� b�r kömür parçası g�b�
Çıkar dışarı.
Gün ışığında öksürür,
Öksürdükçe c�ğerler�n� tükürür.
Oy anam Tonya neres�, Zonguldak neres�,
Ne gaybana dered�r şu Üzülmez deres�.

Çaycuma'dan Karamusa'ya tozlu b�r yol uzanır,
Doruklarda soluğu kes�l�r, tıkanır.
Mısır tarlalarının yeş�l�nde ölür
Göldağı'ndan süzülen akşam güneş�.
Türkülerde söylend�ğ� üzere
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Yuvaya döner her kuşun eş�.
05 tren�ne �ner maden �şç�ler�,
Kalpler�nde tevekkül,
G�d�p de dönmeyenler�n ağıdı d�ller�nde.

Karamusa'dan Kam�l
Ve domuzdamcı yed� arkadaşı,
Başlatmak �ç�n yer�n altında
Sek�z saatl�k b�r savaşı,
Dav� lambalarının ışığında
G�rd�ler Dağbaca'dan �çer�.
Arılar g�b� çalışıyordu posta,
Melemetç�ler, kazmacılar, lağımcılar
Kara b�r toz bulutunun �ç�nde,
Karbon çağını aktarmak �ç�n çağımıza,
Üstler�nde cılız d�reklere abanmış koca dağlar,
N�ce yüz yıldır unutulan
Yen� tansıklar peş�nde,
Duymadan terl�, kara enseler�nde
Ölümün soluğunu,
Yer�ne get�r�yorlardı
Şefin “daha çok üret�m” buyruğunu.
Paçaları ıslaktı d�zler�ne kadar,
Baretler�nde tınlıyordu düşen damlalar.
Guruldamaya başlamıştı karınları
B�r kenarda açıp çıkınları
Kömür tozlarını katık ed�p ekmeğe
Başladılar yemeğe.
Sarmıştı havayı b�r çürük kokusu,
Ateş böcekler� g�b� yanan lambaların
Işığında harelenmekteyd� su.
Önce çatırdayarak esned� bağ'lar,
Gazaba gelm�şt� koca dağlar.
Çöktü üstler�ne mamutlar kadar �r� b�r kaya.
B�lemeden neye uğradıklarını,
Verd�ler son soluklarını.
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“Altı da b�r, üstü de b�rd�r yer�n” d�yen şa�r
Öğüdün b�r başka konuya da�r.
İk� katlı kent�m�z�n çarpıcı �k�lem�d�r:
Alttak�ler katarken kömüre kanlarını
Üsttek�ler gülüp eğlenmekted�r.
Duyulur arada b�r göçük haber�,
K�mse umursamaz, canlarını
B�r somun uğruna verenler�.

H�ç değ�şmeyen yaman b�r yazgıyla
Oğullar yollanır Hades'�n d�yarına.
Kurumadan gözlerde babaya dökülen yaşlar,
Oğulların türküsü başlar.
Yapışıp babalarının bıraktığı kanlı kazmaya
Başlarlar ölümcül kömürü kazmaya.
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KIVIRCIK
(GENÇ BİR MADENCİNİN 

ÖYKÜSÜ)

“Kıvırcık - Genç B�r Madenc�n�n 
Öyküsü” adlı romanı Ocak 1992'de 
yayımlanır. Roman, “mükellefiyet” 
önces� dönemdek� maden �şç�ler�n�n 
yaşamını, yaşanmış olaylardan yola 
çıkarak akıcı, yalın b�r d�lle anlatır.

“Kıvırcık”, kömür ocaklarında 
çalışan yerl� �şç�ler�n ortak adıdır. 
Behçet Kalaycı, çocuk denecek 
yaşlarda kömür ocaklarında çalışmış, 

kömürü ekmeğ�ne katık eden �nsanları 
yakından tanımıştır. Kömür Havzasının 
devletleşt�r�lmes�nden öncek� dönem�nden 
b�r kes�t� ele alan “Kıvırcık” romanı, o 
zamanın �lkel çalışma koşullarını gerçekç� 
gözlemlere dayanarak yansıtır. Ayın on beş 
gününü kömür ocaklarında, on beş gününü 
de köyünde geç�ren bu yarı maden �şç�s�, 
yarı rençper olan köylüler�n �k� ayrı 
mekânda geçen yaşamlarını çarpıcı b�r 
b�ç�mde anlatır.

Al� Dayı, savaş görmüş, deney�ml�, 
öğret�c�, yol-yordam b�len tevekkül sah�b� 
b�r maden �şç�s�d�r. Dursun, genç, güçlü, 
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�lkokul okumuş, Çaycuma'dak� Halk 
Odası'na g�d�p gelen, b�lg�l�, saygılı b�r 
gençt�r. Atatürk'ü sever, O'nun ölümü 
�le sarsılır. Okulda okudukları �le 
maden ocağında ve köyünde 
yaşadıkları arasında yalpalar durur. 
Gene de umudunu y�t�rmez, ayakta 
kalmayı başarır. Çaycuma'nın 
Gem�c�ler Köyü'nden yaya yola 
çıkarak, Güdüllü Köyü üzer�nden Kırat 
tepes�ne, oradan da Gel�k ocaklarına 
�şç� olarak g�derler. Dursun'un köyden 
�lk ayrılışıdır. Maden �şç�s� olan babası 
“toz hastalığı”ndan, ağabey� de 
göçükte kalarak ölmüştür. Gel�k'e 
geld�kler�nde, Al� Dayı köyden ber� 
sırtında taşıdığı oğlağı rüşvet vererek 
Dursun'u da �şe aldırır. D�ğer �şç�ler�n 
kaldıkları bakımsız barakalar yer�ne 
ormanda b�r kaya kovuğunda yatıp 
kalkarlar. B�t salgını yüzünden herkes 
sıfır numara traş ed�l�r. Sonra tert�p 
ed�lerek 08 vard�yasında ocağa 
g�rerler. Ocak �ç�nde ve dışında 
çalışma ve yaşam koşulları çok 
�lkeld�r.

“...Ölüm nerelerdeyd� acaba? 
Tepeler�ne şıp şıp suların damladığı şu 
cılız d�rekler�n sırtına abanmış 
dağların gazabında mı? Kör nefeste 
m�? Azgın b�r ırmak g�b� her yer� 
kaplayacak olan sularda mı? Her an 
üzerler�ne çökeb�lecek olan ayakların 
ışıl ışıl damarlarında mı? B�l�nmez. 
Ölümün soğuk soluğudur enseler�ndek� 
ürpert�. Kazma sallarken de duyulur, 
ç�fte çalarken de duyulur bu. Ölümle 

gerdeğe g�rmekt�r ocağa g�rmek b�r bakıma. 
Issız karanlıklarda anlaşılmaz sesler 
duyulur bazen; karakayalar yaratılışın 
g�z�n� fısıldar g�b�d�r. Arınmaz b�r korku 
sarar benl�ğ�, der�ye s�nen kömür karası 
g�b� arıtıp atamazsınız b�r türlü. 
Karabasanlar böler yarı gecede b�tl� 
ranzalardak� uykuyu.”

……
Ocak �ç� yaşamı bazen �nsanın yüreğ�n� 

kabartan acı sürpr�zlere de gebed�r. 
Şaşkınlık, öfke, hüzün, duyguları �nsanı 
ç�leden çıkartacak boyutlara çıkar:

“...Dursun, ayaklarının üstüne ığıl ığıl 
akan toz kömürler�n kısa sürede kapağın 
önüne yığıldığını görünce kapağı 
kaldırarak kömürler� akıttı. Kömürler� 
çekerken küreğ� sert b�r şeye takıldı. Küreğ� 
daldırarak b�r kaya parçası olab�leceğ�n� 
düşündüğü nesney� b�r kenara bıraktı. 
Lambayı yaklaştırıp bakınca hayretten b�r 
çığlık attı. Gördüğü şey b�r kafa kem�ğ�yd�. 
Haveden Al� dayı'nın ses� duyuldu:

 -Ne o Dursun, sıçan mı geld� yoksa? 
Ekmeğ�n kokusunu almış olmalı hınzır.

 -Ne sıçanı dayı, hele b�r gel de bak; bu 
b�r �nsan kafası.

Al� Dayı �le Satı eğ�l�p baktılar; 
gerçekten bu b�r �nsan kem�ğ�yd�. Al� Dayı:

-Kam�l Çavuş dem�şt� ya, gal�ba 
gavurların �şled�ğ� yerlere geld�k; kömürler� 
akıtırken d�kkat ed�n, belk� ötek� kem�kler� 
de buluruz.

Kazılmış kömürler� b�r arkeolog 
d�kkat�yle, elekten geç�r�rces�ne, 
avuçlarından akıtarak �nceled�ler. 
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Araştırma hayl� vak�t aldı ama 
sonunda kol ve bacak kem�kler�n� 
buldular. Dursun:

-Belk� b�raz ötelerde gövde 
�skelet�ne de rastlarız; fazla uzakta 
olamaz, ded�.

- Şunları ş�md�l�k b�r kenara koyun, 
ded� Al� Dayı, gövdey� bulamasak da 
yarın b�r �br�k su get�r�p kem�klere 
abdest vererek gömer�z; k�mb�l�r hang� 
ana kuzusuydu gar�p.

Dursun, o zaman kadar kömür 
parçaları üzer�nde b�tk� ve hayvan 
fos�ller�ne rastlamıştı; bunları �lkokul 
Tab�at B�lg�s� dersler�nde 
öğrend�kler�n�n ışığında kavraya- 
b�lm�şt�.; ama bu bambaşka b�r olaydı. 
Göçükte kalınca aramaya b�le gerek 
görmed�kler� b�r �şç�n�n kömür 
katmanları arasında neredeyse yüzyıla 
yakın b�r süreden sonra ortaya 
çıkıvermes� karşısında ürperm�ş, 
sarsılmıştı. Kend� kend�ne:

- Ter�m�zle, kanımızla suladığımız 
şu kömürün ett�ğ�ne bak, daha 
fazlasını �st�yor b�zden; �st�yor k� 
kem�kler�m�z de koynunda çürüsün; 
yok bu kadarı fazla artık…”

…...
On beş gün madende çalışan �şç�ler, 

esnafın el�nden kurtarab�ld�kler� 
paracıklarını göynekler�n�n �ç�ne �y�ce 
saklar, topluca, yaya olarak Çaycuma 
üzer�nden köyler�ne dönerler.

“İşç�ler ocak dönüşler�nde, 
Çaycuma'ya ve köyler�ne yaklaşınca 

ocaktan aşırdıkları d�nam�tler� patlatarak 
gel�şler�n�n müjdes�n� ver�rlerd�. Karanlığı 
yırtan bu tok patlamalar sabahlara kadar 
sürerd�. Çarşının batı kes�m�nde �lk 
patlamayı �ş�ten sabuncu çocuklardan 
b�r�n�n t�z çığlığı duyuldu:

-Karabakallar gel�yor!
Esnafın dayançsız bekley�ş� sona erm�şt�. 

Partal g�ys�ler�, kapkara yüzler�yle 
b�rerlekol'da yürüyen �şç�ler yorgun 
adımlarla çarşıya g�rmeye başladılar. 
Karabakal benzetmes� ne kadar yer�ndeyd�. 
B�r anda Çaycuma Afr�ka'da b�r zenc� 
kasabasına döndü. Yorgun �şç�ler önce 
tulumbanın başında, borusundan kara 
avuçlarına akan suyu solumadan �ç�p 
susuzluklarını g�der�yorlardı. Işığa vuran 
bıldırcınlar g�b� ger�den gelenler de hep 
tulumbaya koşuyordu. Susuzluğunu 
g�derenler alış ver�şe koyuluyor; sabun, 
çarşı somunu, �pe d�z�lm�ş kırmızı halka 
şeker�, kına, çapula, şapka g�b� şeyler 
alarak köyün yolunu tutuyordu. Perşembe 
yöres�ne g�decek olanlar ırmağın kıyısına 
varınca aldıkları sabunu köpürterek 
yüzler�n�n karasını b�raz olsun g�dermeye 
çalışıyorlardı. Sıcak suyla köpürte köpürte 
l�flenmeden der�ler�n�n doğal reng� olmuş 
kömür karasını tem�zlemek olanağı yoktu. 
Sabun bunun �ç�n öneml�yd�; yoksa sa�r 
zamanlarda evler�nde pek sabun 
kullanmazlardı.

Karabakalların geç�ş� bütün gece ve 
ertes� gün öğle vakt�ne dek sürdü…”

….
Al� Dayı'nın ocakta çalışırken kalp 

rahatsızlığı neden�yle hastaneye 
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kaldırılması, Dursun'u der�nden 
etk�lerse de madende yaşam devam 
eder. Yardımsever b�r anlayışa sah�p 
olan Dursun, kazmacı Kuru Şah�n'�n 
�ş�n� de üstlen�r, haveye g�rerek 
kazmaya başlar. B�rden oluktan 
boşalırcasına akan kömürler�n altında 
kalır. Arkadaşları kurtarmak �sterken, 
tavandan düşen koca b�r kaya parçası, 
Dursun'u örten kömür yığınını 
yamyassı eder. Dursun'un “kömür 
tozları dolan gözler� artık çakır 
değ�ld�r.”

Yazar, gözlemler�n� o dönem�n 
başlıca tanıkları olan ve bugün sayıları 
b�r el�n parmakları kadar azalmış 
bulunan yaşlı madenc�lerden 
d�nled�kler�yle temellend�rm�şt�r. 
Romanı oluşturan ep�sotlardan her b�r�, 
gerçek olaylar ve k�ş�ler üzer�ne 
kurulur. Halk b�lgel�ğ�, saflık, 
tevvekkül ve �ron�yle yüklü 
d�yaloglarla canlı doğa bet�mlemeler� 
ş��rsel b�r anlatımla sürükley�c� b�r 
n�tel�k kazanır. Tanımadığımız b�r 
korku ve dehşet ülkes�nden ses veren 
“Kıvırcık”, barışın adsız kahramanları 
olan kömür �şç�ler�yle, onların az�z 
şeh�tler� �ç�n yazılmış b�r destandır.. 

…..
Kalaycı, yaşadığı ve anlattığı 

yören�n �nsanlarını tanımaktadır. L�se 
çağlarında çalıştığı ve tanık olduğu 
maden ocağı yaşamını da yakından 
gözlem�şt�r. Bu nedenle gözleme 
dayalı gerçekç� b�r anlatımla, 
madenler�n devletleşt�r�lmes�nden 

öncek� dönem�n ocak yaşamındak� 
güçlükler�, göçükler�, �şç�ler�n tevekkül 
�ç�ndek� davranışlarını; on beş gün 
çalıştıktan sonra döndükler� köyler�ndek� 
yaşamlarını, batıl �nanışları, düğünler�, 
bayramları, töresel ve geleneksel yaşam 
b�ç�m�n�; �şç�-yönet�c�, �şç�- esnaf 
�l�şk�ler�n�; yarı köylü-yarı �şç� �nsanların 
�k� kes�m önündek� ez�lm�şl�ğ�n�, 
çares�zl�ğ�n�; k�ş�ler�, olayları ve mekânları 
çok başarılı ve canlı doğa bet�mlemeler� �le 
�ç �çe vererek, sürükley�c� ş��rsel b�r 
anlatımla, akıcı, tem�z b�r d�lle anlatır.

Roman, maden ocaklarındak� ve köydek� 
yaşantının yanısıra Çaycuma ve 
Zonguldak'ın 1940 önces� dönem�n�n yaşam 
b�ç�m�n�, gelenekler�n�, töreler�n�, 
�nanışlarını, yalın, akıcı, güzel b�r Türkçe 
�le anlatırken, �k� kent�n geçm�ş yıllarının 
kültürüne de ışık tutan b�r n�tel�k göster�r.

 Ers�n Erge, Behçet Kalaycı'nın 
romanını şöyle değerlend�r: “..Kıvırcık, 
kömür ocaklarında ve köyler�nde çalışan 
Karaden�zl� �nsanlarımızın ortak adı. K�tabı 
�k�nc� sefer okuduğumda yazarın kömür 
ocaklarında çalışan köylü �nsanlarımızın 
zorluklarını çarpıcı b�r b�ç�mde anlattığını 
gördüm. Üstel�k bu anlatılanların heps� 
gerçek. Doğa bet�mlemeler� �nsan 
dev�n�mler� �ç�nde ver�l�rken; tekn�ğ� �le 
d�l�yle sürekl� b�r anlatım, romanın her 
sayfasında görülüyor. Romanın 
kahramanları umuda düşman olmadan 
ekmeğ�n� kömüre katık edenlerd�r. Köyünde 
rençberl�kten kazanacağıyla karnını 
doyuramıyanların savaşımıdır. Üstel�k bu 
ekmek kavgasındak� savaş çocuk yaşta dul 
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yenges�yle evlend�r�lm�ş Dursun'un 
dramıdır. Behçet Kalaycı k�ş�ler�n 
ruhsal yapısını, fiz�kten yararlandığı 
g�b� ps�koloj�den de yararlanarak 
ver�yor. Kıvırcık adlı romanda hem köy 
gerçeğ�n�, hem de maden ocaklarında 
çalışan �nsanların hayatlarını 
damarlarınızdak� kanda h�sseders�n�z. 

H�ssetmekle de kalmaz, yaşarsınız. Çünkü 
gerçek b�r k�tap. Bu k�tapta çağın toplumsal 
düşünüş ve �l�şk�ler�n� bel�rl� kes�tte de olsa 
bulursunuz. Bu k�tapta kend�n�zden, 
ülkem�zden gr�zu patlamalarından daha 
yüksek b�r patlama bulacaksınızdır” 
(Kuzeysu -Temmuz-1992 Sayı 27)
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Küçük yaşta babasını y�t�rm�ş, 
çocukluğu ve gençl�ğ� boyunca hüzün 
b�r�kt�rm�şt� babamız. B�zler, onun 
bütün yoksunluklarının, 
kırgınlıklarının sıcacık b�r duyarlılığa 
dönüştüğü dönemde var 
olduk. Bu duyarlılıkla 
kucaklandık, korunup 
kollandık. Şükür k�, 
onun şanssızlığını 
yaşamadık. Kırklı 
yaşlarımıza dek, 
babamızla 
b�rl�kteyd�k. Ama 
'Bütün ölümler 
erkend�r.' G�den �ç�n 
de, ger�de bıraktıkları 
�ç�n de. 

Hatırlamak, 
yaşatmaktır. 
Yaşamaktır aynı 
zamanda. İnsanın 
sah�p olduğu en 
yüce, en korunulası 
yanı belleğ�. 
Anılarınızla zaman 
dışı, mekân dışı 
olab�l�rs�n�z. Beş 
duyunuzun atıl bırakıldığı farklı b�r 
duyumsama b�ç�m�d�r bu. Z�h�nsel 
kayıtlarınız özled�ğ�n�z sesler� 
duyurur, görüntüler film kareler� g�b� 
peş peşe sıralanır. Huzur bulduğunuz 

b�r kucağın kokusunu, sıcaklığını 
h�sseders�n�z. Her şey, öyles�ne gerçek ve 
sank� bugünded�r k�… Her duruma göre yol 
göster�c� 
b�r uyarı, b�r yorum vardır kayıtta. Sorar, 
yanıtını alırsınız. 'Tamam babacığım' 
ders�n�z. K�m� kez bunu yüksek sesle 

söylers�n�z. 'K�m�nle 
konuşuyorsun' derler 

s�ze. Sevenler�n�n 
belleğ�ne böyles� �zler 
kazıdı babamız.

Bugün ş��r sever 
dostları, onu şa�r 
k�ml�ğ�yle anıyorlar. 
Ş��r yazmak, hele de 
yüreklere kolayca 
dokunab�len ş��rler 
yazmak, özeld�r elbet. 
Ama b�zler �ç�n 
babamızın bu özel 
yeteneğ�n�n ötes�nde 
başka b�r ayrıcalığı 
vardı: Hayatı ş��r 
tadında yaşamak ve 
yaşatmak. Koşullar ne 
olursa olsun.
Sıradanlık, rut�n �şler, 

angaryalar n�tel�k 
değ�şt�r�p çok özel anlara 

dönüşürdü onunla. Vakur görüntüsünün 
g�zleyemed�ğ� o na�f muz�pl�k dalgası 
yüzüne yayılmaya başlayınca 'İşte gel�yor' 
derd�k; tam yer�nde tam zamanında b�r 
espr� s�h�rl� değnek g�b� dokunur, dağıtırdı 

BABAMIZ İÇİN Hayr�ye-Hasan Kalaycı
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sıkıntıyı, tasayı, telaşı. 
Ataerk�l a�le h�yerarş�s�n� b�lmeden 

büyüdük b�z. Anneye, babaya saygının 
b�ç�msel kodları kurulmadı ev�m�zde. 
Babamızı gönlümüzce sevd�k. 
Oyuncağımızla, arkadaşımızla oynar 
g�b� oynadık. Saçma sapan 
ısrarlarımızla sabır sınavlarına soktuk 
O'nu. Ama hep başarılıydı. B�zler 
büyüdükçe O'nun sınavları da 
ağırlaştı, çeş�tlend�. Ama başarısı da 
sürekl� yüksel�şteyd�. Torunlarıyla 
�l�şk�s�nde �y�ce anladık k� babamız da 
sabrın l�m�t� yoktu.

Belk� de mesafes�z, kuralsız yaşamın 
sağladığı özgürlük, onu ayrılığına 

dayanılamayan b�r� yapıyordu. Babalık 
m�syonunu tamamlamış, çocuklarını 
yuvadan uçurmuş, bayramda seyranda 
usulen z�yaret ed�len b�r� olmadı h�ç. O'nun 
'tat�l�m' ded�ğ� kes�nt�ler dışında hep b�r 
aradaydık. Bu beraberl�k öncel�kle b�z� 
mutlu ett�ğ� �ç�nd�. Onu görmekten, 
d�nlemekten ve yaydığı huzuru solumaktan 
hep zevk aldık. 

Emeğ�yle, sevg�s�yle desteğ�, sınırsızdı, 
kuralsızdı. Bazen fasulye ayıklarken 
görürdünüz, bazen kopmuş b�r düğmes�n� 
d�kerken ya da acem�ce tuttuğu fön 
mak�nasıyla torununun saçlarını 
kuruturken. 

Masal anlatırdı, tar�h anlatırdı. Ama en 
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çok da yaşanmış öyküler. 
Kahramanları yanımızdaymışçasına 
capcanlı aktarırdı anılarını. K�m� 
zaman benzetmeler�m�ze, 
kızgınlıklarımıza, h�ç görmed�ğ�m�z 
bu �nsanları da katardık. En güzel� de 
b�r şey �zlerken ya da d�nlerken, aynı 
çağrışımla aynı şeyler� düşünmem�z 
olurdu. Durumu anlayınca b�rb�r�m�ze 
bakar, b�r şey demeden gülüşürdük 
karşılıklı.

Geçt�ğ� güzergâhta, onu görenlere 
saat ayarlatacak kadar dak�k b�r 
�nsandı. B�r anne,  
'Kalkın artık saat 
07.30, Behçet 
Hoca geç�yor' 
d�yerek çocuklarını 
uyandırdığını 
anlatmıştı. Geç 
kaldığı h�çb�r 
randevusu olmadı. 
B�z�m �ç�n de 
'kalkın' uyarısı, 
babamızın demled�ğ� 
m�s g�b� çayın kokusuydu. Kokunun 
�şe yaramadığı durumlarda �se, şeker� 
gürültüyle karıştırılan bardağın ses�. 

Doğru �şler yapmış, güzel şeyler 
düşünmüş ve bunların karşılığını almış 
�nsanların huzuruyla yaşadı. En çok 
duygulandığı anlar �se, uzun seneler 
görmed�ğ� öğrenc�ler�n�n z�yaretler� 
olurdu. Saygı, hayranlık ve m�nnet 
dolu �çten sözlerle duygulanır, gözler� 
nemlen�rd�. Neler duymadık k� 
babamızın hakkında… 'S�z� 
tanımasaydım b�r kesere sap 

olamazdım hocam, her şey�m� s�ze 
borçluyum.' B�r başkası, 'Bana babamdan 
daha çok babalık ett�n�z hocam, hakkınızı 
helal ed�n' ya da 'Hayatta en çok s�zden 
korktum hocam ama yem�n eder�m en çok 
s�z� sevd�m.' Farklı kentlerden farklı 
kuşaklardan yet�şk�n erkekler ve kadınlar 
sank� yen�den öğrenc�s� olurlardı. Buna 
tanık olmak, hem çok gurur ver�c�yd� hem 
de eğlencel�yd�. Ama korku sözcüğünü b�r 
türlü babamızla yan yana get�remezd�k 
nedense.

Bütün sabahlara 
coşkuyla uyandı. 
Çevres�ndek�lere 
şevk veren b�r 
enerj�yle güne 
başladı. 'Hırs' 
denen �llet� h�ç 
tanımadan yaşadı. 
Hayal kırıklığı, 
�hanet, haksızlık 
keyfin� kaçırsa da 
çabucak atlatırdı. 

'Küçücükten' cümles�ne şerbetl�yd� 
çünkü. 'Ne olacak bu memleket�n hal�' 
muhabbetler�nde tepeden tırnağa  öğretmen 
kes�l�rd�. Anlatacak ne çok şey, düzelt�lecek 
ne çok yanlış vardı… 'Sen b�r kıvılcım çak, 
o mutlaka ateşe dönüşür b�r gün'' dey�p 
kutsal b�r görev� yer�ne get�rme hazzıyla 
anlatırdı. En küçük b�r umutsuzluk 
sez�lmezd� ses�nde. B�z y�ne soruyoruz 
O'na. Şu son günlerde çok daha sık 
soruyoruz yanıtını b�ld�ğ�m�z soruyu: -'Ne 
olacak bu memleket�n hal� baba?' 
'Tasalanmayın' d�yor. 'Sallanır ama 
yıkılmaz, temel� akılla atıldı. Y�ne de 
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uyanık olmak gerek.' 21.04.2016
   Çaycuma ortaokulunda öğrenc�y�m. 
1955-56 ders yılı. Ortaokul 3. 
sınıftayız. Müdürümüz Vedat 
Keçec�g�l. Matemat�k ve Fen B�lg�s� 
öğretmen�m�z Cemal Ürkmez. Türkçe 
öğretmen� Lütfiye Tokullug�l. Sosyal 
B�lg�ler öğretmen� Cem�le Ürkmez. 
Beden eğ�t�m� öğretmen� �se İ.Behçet 
Kalaycı. Fransızca öğretmen�m�z yok, 
yer�ne bazen kaymakam, bazen da 
b�r�ler� g�r�yor. Ders boş geçm�yor 
ama dolu da geçm�yor. Fakat 
öğretmen kadrosu b�r kasaba 
ortaokulu �ç�n �y� deneb�lecek 

düzeyde.
Müdürümüz Vedat Bey'� b�r�nc� sınıftan 

�t�baren müz�k dersler�m�zde kemanıyla 
anımsıyorum hep. Korkar, çek�n�rd�k 
Müdür Bey'den, ama �y� b�r �nsan olduğunu 
da duyumsardık çoğu zaman. Ondan 
öğrend�ğ�m�z ulusal marşları arada b�r de 
olsa mırıldandığım oluyor hâlâ. Geçenlerde 
b�r-�k� kez telefon �le görüştük kend�s�yle. 
Hele �lk telefonda eş� hanımefend� adımı 
söyley�nce, aradan geçen bunca yıla karşın 
“Merhaba oğlum Ham�t!” ded�ğ�nde 
gözler�m doldu d�yeb�l�r�m. Ell� yılı aşkın 
b�r zaman geçm�ş, sank� b�rkaç yıl olmuş 
g�b� söyleşt�k epeyce hocamla. 

BEHÇET BEY'İN BAHÇESİNDEKİ NAR AĞACI Ham�t Kalyoncu
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BEDEN DERSİNDE 

KAZMALAR ELİMİZDE!
Matemat�k öğretmen�m�z Cemal 

Ürkmez �le de b�rçok anımız var, ama 
onları sonraya bırakıyorum. Behçet 
Kalaycı'ya get�rmek �st�yorum sözü! 
İmanımızı gevrett� Behçet Bey bütün 
yıl bahçe kazmaktan! B�ze b�r yararı 
olsa neyse! Ama bütün yıl b�z, okulun 
bahçes�ne hentbol-basketbol alanı 
yapılacak d�ye kazma salladık. B�zden 
sonra gelenler de b�raz kazmışlar ama 
spor da yapmışlar o alanda. B�z 
ortaokulda okurken Tarım ders�m�z de 
vardı. Kazma-kürek o ders �ç�n 
get�r�l�rd� okula. Ama okulun 

bahçes�ne açık hava spor alanı yapmak 
projes� Behçet Bey'�n aklına düştüğünden 
ber� b�zler “mükellef amele!” g�b� 
“kazmalar el�m�zde!” şarkısı �le okula g�der 
olmuştuk

O yıl b�raz sert geç�yordu kış mevs�m�. O 
nedenle Beden Eğ�t�m� dersler� de sınıfta 
yapılıyordu çoğu kez. Böyle durumlarda 
Behçet Bey ya b�r k�taptan bölümler okur, 
ya Atatürkçülük'ten söz ederd�. Bazen da 
�z�n ver�rd� ödev yapmamız �ç�n. B�r 
keres�nde y�ne kend�n� kaptırmış anlatırken 
Zek� Özdede (Kalec� Zek�) b�r espr�-
muz�pl�k yaptı. Gülüşme sesler� geld� arka 
taraftan. Behçet Bey de duysun mu bunu? 
“Atatürk'e söz edene b�r vururum, 
yumruğum göğsünün arkasından çıkar!” 
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d�ye gürled� ş�ddetle. Zek�'n�n 
Atatürk'e b�r şey ded�ğ� yoktu aslında, 
o sadece dalgasındaydı �ş�n.  Ama b�z 
neredeyse sıralara yapışmıştık 
korkumuzdan! Bereket Behçet Bey �se 
sadece gürlemekle yet�nm�ş başka 
herhang� b�r şey yapmamıştı. O kadarı 
da yetm�şt� sınıfa maksadı anlatmak 
�ç�n!  

DEFTERE DİZİLEN ANILAR
B�r gün el�nde kahvereng� kaplı b�r 

defter �le gelm�şt� sınıfa. O yıllarda 
k�ş�n�n özel duygularını, anılarını 
yazdığı özel defterler olurdu. Öyle b�r 
defterd� el�ndek�. B�r ara açtı b�r 
sayfayı ve b�r okumaya başladı. B�z 
öğrenc�ler d�nlemedeyd�k. Güzel 
okuyordu Behçet Bey, etk�l� b�r ses 
tonuyla okuyordu. Ben�m �lg�m� 

çekm�şt� okunanlar.  Aradan yıllar geçm�şt�. 
Zonguldak'ta Tahs�n Tatlı apartmanında 
altlı-üstlü oturuyorduk. B�rb�r�m�ze g�der 
gel�rd�k çaylı söyleş�ler �ç�n. Onları b�r 
z�yaret�m�zde eş� Suat Hanım'ın nefis 
kekler� ve çayları eşl�ğ�ndek� söyleş�de, o 
okuma anını anlatarak sormuştum 
kend�s�ne: “Hocam, b�ze sınıfta 
okuduklarınız 'Anılar Geç�d�'n�n 
bölümler� m�yd�?” Behçet Bey, durdu b�r 
an, düşündü ve “Evet!” d�ye yanıtladı 
sorumu. “Anılar Geç�d�” adlı k�tabını 
1962'de Isparta T�caret L�ses� Müdürü �ken 
yayınlamıştı Behçet Bey. Ben�m sözünü 
ett�ğ�m zaman �se 1955-56 yılıydı. Demek 
b�r k�tap öyle hooop! d�ye b�rden b�re 
çıkmıyordu ortalığa. İnsanoğlu yıllarca 
emek ver�yordu bu �şe. Hele b�r dakt�lonun 
b�le olmadığı yıllardı o dönemler… 
K�taplar el yazısı �le yazılıyor, matbaalarda 
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elde d�z�l�yor. Sonra da basılıyordu o 
küçük kapas�tel� mak�nalarda. Uzun 
ve çok zahmetl� b�r süreçt� bu… 
Ş�md�k� gençlere “h�kâye!” g�b� gel�r 
bu anlatılanlar…

NAR AĞACI NARSIZ OLUR 
MU?

B�r gün arkadaşım 
Erkan'la(Özdem�r) dolaşıyoruz. Aktaş 
tepes�n�n etekler�ndek� bahçelerden 
yem�ş tırtıklıyoruz. Müftüoğullarının 
bahçes�n�n üst kısmındak� �nc�rler�n 
tadına bakıyoruz. B�raz daha �ler�dek� 
bahçe Behçet Beyler�n… Oraya 
geld�ğ�m�zde aranırken Erkan 

dürtüyor ben�, �şaret ed�yor. Behçet Bey'�n 
bahçes�ndek� nar ağacını göster�yor bana. 
Etrafı d�kkatle gözlüyoruz. Bahçelerde 
k�mse yok. Bu �y�! Ya evlerden görülürsek, 
yandık o zaman… Darabadan bahçeye 
atladık. Hemen s�nd�k oracıkta. Tekrar 
kolaçan ett�k ortalığı. Sonra yukarıdan 
bahçen�n kenarından doğru �nd�k aşağıya… 
Görülmemek �ç�n �k� büklüm yürüyoruz. 
Sürünüyoruz demek daha mı doğru acaba? 
Solukben�zl�ye yaklaşan Kızılder�l� 
sess�zl�ğ�nde ulaştık nar ağacına. Ve evet, 
b�r hamlede b�rer tane koparıp, büyük b�r 
süratle kaçtık oradan… Arkamıza 
bakmadan koştuk b�r süre. Sonra durduk, 
ne olur ne olmaz d�yerek b�r sokağa saptık 
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hemen. B�rer kahkaha attık bu 
başarımızın üstüne. Afiyetle yed�k 
tab�� k�!

B�r gün sonra… Tam çarşıya 
g�rerken Behçet Bey nereden çıktı 
böyle önümüze? Allah! ded�k, 
koşmaya başladık. Dünyanın b�lumum 
rekorlarını kırıyorduk herhalde! Ama 
Behçet Bey de kırıyordu rekorları k� 
bırakmıyordu peş�m�z�! Ben b�r anda 
yan sokağa attım kend�m�. B�r ağaç 
kümes�n�n arkasına saklandım. Sesler� 
d�nlemeye başladım. Erkan'ı 
yakalamıştı herhalde k� Behçet Bey 
“Oğlum! Neden çalıyorsunuz? Gel�p 
n�ye �stemed�n�z ha?” d�ye 
bağırıyordu. B�r de patlatmış mıydı 
enses�ne? Eyvah! Ya babama falan 
söylerse? Yandığımızın resm�yd� bu. 
Erkan'ın ağlamaklı ses� geld� 
kulağıma. Ne ded�ğ� de pek 
anlaşılmıyordu aslında… Buluştuk 
sonra Erkan'la. O yıllarda yed�ğ�m�z 
�çt�ğ�m�z ayrı g�tmezd�. “Sen kaçtın, 

paparayı b�z yed�k!” d�ye s�tem etm�şt� 
haklı olarak... Eee! Ne yapalım bu nar 
ağacı da her bahçede bulunmuyordu k� 
canım! Ne yapalım, o kadar da olacaktı 
herhalde…

Çaycumalı eğ�t�mc�-şa�r-yazar İ.Behçet 
Kalaycı �k� yıl önce göçmüştü sonsuzluğa. 
Ankara Karşıyaka mezarlığında 29. Mayıs 
2006 günü ver�lm�şt� toprağa. Ardında 
“Anılar Geç�d�-1962-Anı-Anlatı”, 
“Türküsüz Kent-1983-Ş��rler” ve 
“Kıvırcık-Genç B�r Maden İşç�s�n�n 
Öyküsü-1992-Roman” adlı k�taplar 
bırakarak. Her b�r� başta Çaycuma olmak 
üzere bölge kültürünü yansıtan değerl� 
yapıtlardı bunlar. Hakkını tesl�m etmek 
gerek�r k� tam b�r “Cumhur�yet aydını” 
�d� öğretmen�m. Onun öğrenc�s�, 
meslektaşı, arkadaşı, komşusu oldum. 
Zonguldak'ta yıllarca aynı apartmanda 
oturduk, o üst katta, ben alt katta… Bugün 
onu öğrenc�l�k anılarımızla anmak �sted�m. 
Toprağı bol olsun, ışıklar �ç�nde yatsın 
sevg�l� öğretmen�m…  
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B�r şa�r ve yazar olarak Behçet 
Kalaycı'yı “dışardan” yan� onu b�r 
a�le büyüğü olmanın dışında 
düşünerek yazmak ben�m �ç�n 
gerçekten zor. Behçet Kalaycı a�lem�z 
�ç�n b�r şa�r ve yazar olmanın ötes�nde, 
b�rl�kte olmaktan ve sohbet�nden her 
da�m büyük hoşnutluk duyduğumuz 
b�r a�le büyüğümüz “Behçet 
Amca”mız �d�. Her da�m sohbete 
hazır ve paylaşımı seven b�r tarzı 
vardı. Her sohbet�n ardından, gerek 
yerel�n�ze gerekse genele a�t pek çok 
konuda aklınızın b�r köşes�nde kalan 
b�r şeyler bulab�l�rd�n�z. G�y�m�, 
yürüyüşü, oturuşu, kalkışı, özgüven�, 
kend�ne has konuşmasıyla tam b�r 
entelektüel, b�r beyefend� �d� Behçet 
Amca.

“Türküsüz Kent” ş��r�ndek� d�zeler�nde 
Zonguldak �ç�n, "Yüzler� gecelerce kara 
�çler� apak / Hasoğullar veren b�r kovandır 
Zonguldak" dem�şt�. Türküsüz kent� �ç�n 
b�r türkü yakamadı belk� ama Zonguldak'ın 
ses�  soluğu olmaya çalıştığı d�zeler�, 
satırlarıyla bu has oğullardan b�r� olmayı 
fazlasıyla başardı Behçet Amca. 

Bu noktada, kend�s�n� okumayanlar �ç�n 
b�r not düşel�m. Zonguldak derken “Büyük 
Zonguldak” yan�; Zonguldak Merkez, 
Çaycuma, Bartın ve Devrek'� kapsayan 
coğrafya ve üzer�ndek� �nsandır bah�s 
konusu olan. B�r tar�hç� değ�ld�, ancak ş��r 
ve yazıları b�r dönem�n kısa b�r Zonguldak 
tar�h�d�r aynı zamanda. Hep gerçek k�ş�ler� 
anlatır. Buram buram tar�h kokar d�zeler� 
ve satırları. Zonguldak la o kadar özdeşt�r  
k�, onu okumamak Zonguldak'ı, 

BEHÇET AMCA Erdal Kalaycı
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Çaycuma'yı, Devrek'�, Bartın'ı eks�k 
b�lmekt�r b�r anlamda.

Yıllar sonra Yılmaz Erdoğan'ın 
“Kelebeğ�n Rüyası” film�yle 
anımsanan şa�rler Rüştü Onur ve 
Muzaffer Tayy�p Uslu, hocaları 
Behçet Necat�g�l de Behçet 
Kalaycı'nın “Türküsüz Kent” ş��r�nde 
sonsuzluğa yatmıştır yıllar  önce. 
Şöyle der Kalaycı:

"Rüştü, Muzaffer, Necat�g�l şa�r 
dostlar

Uzak baharların solgun güller�

Kolay değ�l Balkaya Saatler�n� anarak 
yaşamak

Sen� zeh�rl� b�r ç�çek g�b� kokluyorum 
Zonguldak"

Sevg�l� Ahmet Öztürk Behçet Kalaycı'nın 
ölüm haber�n� verd�ğ� B�anet te bu ş��r�n 
ardından
“Ş�md� uzak baharlardak� solgun güller�n 
yanında o da aldı yer�n�” d�ye yazmıştı.  
Sevg�l� Behçet Amcayı ve yanlarında yer 
aldığı şa�r dostlarını, tüm “uzak 
baharların solgun güller�”n� sevg� ve 
saygıyla anıyorum.
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Kent�n alelade b�r yer�ne d�k�lm�ş 
tunç b�r büst(*); heybetl� omuzlar ve 
d�md�k b�r baş!

İnsanlar günlük yaşam telaşında. 
K�mse onun farkında değ�l, bakmıyor. 
Ama o herkese, her şeye bakıyor, 
dahası görüyor. 

Defneler� görüyor, erguvanları 
görüyor… Yaban ç�çekler�n�, kestane 
ormanlarını da…

Karatavukları, 
�sp�nozları, bülbüller�… 
Çığlık çığlığa egzot�k 
kuşları, l�mandak� 
karabatağı, karanlık 
sularda gem�ler�, anılarda 
Kozlu çatanasını 
görüyor… Çatananın 
kaptanı Hopalı Mustafa'yı 
görüyor. Ambarları tıklım 
tıklım kömürle dolu H�sar 
ş�leb�n�, karısını ve kızını 
Karaden�z'�n dalgalarına 
veren Sürmenel� 
Süleyman Kaptan'ı ve 
y�ğ�t Gazal vapurunu 
görüyor…

Balkaya saatler�nde “uzak baharların 
solgun güller�” Rüştü'yü, Muzaffer'�, 
Necat�g�l'� görüyor. 

Caddeler�n ged�kl�s� Nur� Bey'� 
görüyor Galatalı Ahmet'�n 
lokantasında. Hatta ona keç�ler� 
kaçırtan sarışın d�lber� de…

Yemek artıklarını, ekmek 
kırıntılarını toplamak �ç�n sokakları 
arşınlayan Sel�me'y� de, haybeden 

yaşayan kocası Gebeş Mahmut'u da 
görüyor. 

Oflu Sak�ne Teyzey�, santral bekç�s� 
Nafiz'�, Çomranlı Koca Yusuf'u, Düzköylü 
mak�n�st Mustan'ı görüyor. Çaycuma 
yollarına düşmüş Çayköylü İmam 
Serk�sof'u da görüyor doru kısrağın 
sırtında.

Devrek'te ramazan topunu atan, sahurda 
davul çalan, man�ler söyleyen Bülüm'ü de 

görüyor, kend�s�ne en �y� 
kızlarından b�r�s�n�, eş� Suat 
Hanım'ı veren dost yüzlü 
beyaz evler� de…

“Yüzler� gecelerce kara, 
�çler� apak” lağımcı Tonyalı 
Al�'y�, domuzdamcı 
Karamusalı Kam�l'� ve dah� 
kara b�r toz bulutunun 
�ç�ndek� cümle 
melemetç�ler�, kazmacıları 
görüyor. Kömürü görüyor, 
göçüğü görüyor ve de 
gr�zuyu…

Hades'ten Uzunmehmet'e 
kadar “eks�'l� karanlıklara 
koçy�ğ�tler�n� salan” 

Zonguldak'ı görüyor, han� “zeh�rl� b�r ç�çek 
g�b� kokladığı” Zonguldak'ı… 

Han� “Türküsüz kent” ded�ğ� Zonguldak'ı 
görüyor.

Zonguldak onu görmese de…

(*) Yanmış b�r ölünün kalan parçası 
anlamındak� büstum (lat.) sözcüğünden 
gel�r büst. İnsanın asla yok olmayan parçası 
olarak da düşünüleb�l�r. 

BEHÇET HOCA BİZE BAKIYOR Kürşat Coşgun
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Hayat boyunca yaşayamayacağımız 
pek çok duyguyu, düşünemeyeceğ�m�z 
pek çok fikr�, b�lemeyeceğ�m�z farklı 
yaşantıları, genell�kle edeb�yatın b�ze 
sunduğu kend�ne has türler�nde 
buluruz. Çok zaman b�r bölge, b�r ulus 
veya özgün b�r yer, o yer�n �nsanları, 
hayatları bu 
sanatsal türler 
�ç�nde okuyucu 
tarafından 
keşfed�l�r. Edeb�yat 
bu keş�f �ç�n b�ze 
her neres� �se 
oranın özünü 
yansıtır. H�ppolte 
Taıne'n�n ded�ğ� 
g�b�: 'Her yapıt 
bell� b�r zamanın 
aynası, ürünüdür. 
Onu bu zamana 
göre kavramak, 
yorumlamak 
gerek�r.'

Yazarlar da 
genelde yazdıkları 
zamanın, yer�n, 
hayatın tar�hsel ve 
sanatsal değerler�n� 
yükselten k�ş�ler 
sıfatını alır. Onlar �nsanların dertler�n�, 
sev�nçler�n�, hayatlarını, yaşam 
alanlarını kalemler�n�n gücüyle ortaya 
koyarken özgünlükler� ve 
kullandıkları d�lle yazdıkları yere 
tekrar tekrar hayat da verm�ş olurlar. 

Yalnızca yaşarken değ�l öldükten sonrada 
�nsanlara ve o mekânlara katkıları devam 
eder. Yan� yazar ve şa�rler aracılığıyla 
geçm�şle bugünün köprüsü tekrar tekrar 
kurulmuş olur. 

İ. Behçet Kalaycı da kend� yaşamında 
öneml� b�r yere koyduğu Zonguldak'ı 

yazanlardandır. O, 
Zonguldak üzer�ne 
düşünmüş, düşünmekle 
kalmayıp üretm�ş b�r 
yazar ve şa�r olarak 
'Anılar Geç�d�', 
'Türküsüz Kent' ve  
'Kıvırcık' adlı 
yapıtlarıyla ardında üç 
köprü bırakmış b�r 
şahs�yett�r. Özell�kle 
Kıvırcık ve Türküsüz 
Kent'�yle Zonguldak'ın, 
elbette ülken�n yıllar 
önces�ne g�d�l�p 
gel�nmekted�r. Hatta 
ülken�n ve Zonguldak'ın 
sosyal, s�yasal, edeb� 
hayatında yapılan 
anal�zlere kaynak 
olmaktadır. Bu eserlerle 
Zonguldak, geçm�şle 
belleklerde tazelen�rken 

yen� nes�llerde de Zonguldak algısı 
gen�şlemekted�r.

B. Kalaycı, “Kıvırcık” �le 1930'lu 
yıllardan daha yakın tar�he kadar uzanan 
maden �şç�ler�n�n kötü çalışma ve yaşama 
koşullarını, bunlara tepk�s�zl�ğ�, Dursun'un 

SÖMÜRÜYÜ VE ONULMAZ ACIYI 
İŞARET EDEN KALEM: İ.BEHÇET KALAYCI Fatma KILIÇ
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hayat h�kâyes�yle adeta yaşatır. 
Net�cede b�z� �stenmeyen sona, göçük 
altında kalarak can vermeye kadar 
götürür. 30'lu yıllardak� maden 
ocaklarındak� çalışma koşullarını, 
madenc�ler�n, köylüler�n gündel�k 
hayatlarını, beslenme, barınma 
koşullarını, töresel yaşayışlarını ve 
benzer pek çok alt 
başlıkla bakışını,  
Zonguldak 
�nsanının yazgısını, 
bölgen�n sosyal 
atmosfer�n�, 
gözlem, anlatım ve 
düşünsel 
yaklaşımıyla sunar, 
yıllar sonrası �ç�n 
pek çok şey� �şaret 
eder. Bu yönüyle 
Kıvırcık romanı 
emek edeb�yatında 
ve emek kent�nde 
özgün b�r değere 
sah�pt�r.

B. Kalaycı'nın 
'Türküsüz 
Kent'�nden 
Zonguldak'ı, tek 
ş��r olarak okumak 
(kend� �fades�yle) 
bugünde '�nsanın 
c�ğer�n� yakmakta'dır. Çünkü dün 
olduğu g�b� bugün de 'ç�rk�nleşme 
sürec�n� yaşayan kent', daha fazla �ç 
acıtmakta, başta burada yaşayanlar 
olmak üzere herkes� daha fazla 
düşündürmekted�r. Bunun neden� 

'kıvırcık' olmaktan kurtulamamanın b�r 
yansıması mıdır acaba? Yoksa kent�n sosyal 
ve coğrafik özell�kler�, değerler� üzer�nden 
yıllar önces�nden �şaret ed�len öngörüler�n 
d�kkate alınıp, gerekl� önlemler�n 
alınmamasıyla mı �lg�l�d�r? Yazılanlardan 
kırk yıl sonra hâlâ '�nsan ve doğa kıyımı' 
acımasızca sürüyorsa, hele b�r de bu durum 

kanıksanmışsa o zaman 
durum daha da 'vah�m' 
den�leb�l�r. Bu hal,  
Zonguldak'ın 'ateş 
böcekler� g�b� yanan 
lambalar'ının g�tt�kçe 
azalması, sönmes� hatta 
söndürülmes�yle 
yakından �lg�l�d�r, 
den�leb�l�r. Çünkü 
bugün Türküsüz Kent'te 
'artık yen� l�mandan' 
kömür doldurulmuş 
gem�ler kalkmamakta, 
yer�ne başka ülkelerden 
gelen 'kömür yüklü 
gem�ler' 
boşaltılmaktadır. 

Bugünün Türküsüz 
Kent'�nde Kalaycı'nın 
sözünü ett�ğ�  'Sel�me' 
ve 'Mahmut'lar her 
geçen gün 
çoğalmaktadır. Artık 

durum, 'Türküsüz kent olmanın acısını 
duyarak / gecelerde kahrolur 
Zonguldak'  değ�ld�r. Zonguldak, 
gündüzler� de kahrolan b�r kentt�r. Altı 
kadar üstü de kararmış, karartılmıştır. 
İnsanlarında B. Kalaycı'nın o,  'alev alev 
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yanan umudu' kalmamıştır. Hemen 
herkeste, yazarın yaşadığı dönemden 
örnekled�ğ� 'Bekç� Nafiz'İn' 
kalmayan umudu'yla sarıp 
sarmalanma hâk�md�r. Y�ne de 
Zonguldaklı 'zeh�rl� b�r ç�çek g�b�' bu 
kent� koklamaktan vazgeçmemekted�r. 
Çünkü dedes�nden babasından 
devraldığı,  sah�p olab�ld�ğ� tek 
m�rastır torunlarına bırakab�leceğ�.

Bugün Zonguldak �ç�n, geçm�şle 
gelecek arasına sıkışmış 
çanağında buharlaşarak 
azalan su benzetmes�n� 
yapab�l�r�z. B�r yanda 
yen� projeler yapılıp 
gel�ş�yor g�b� 
göster�l�rken, d�ğer 
yandan sah�p olduğu 
kömür ocakları küçültüp 
kapatılarak var olan 
zeng�nl�ğ� 
değers�zleşt�r�lmekted�r. 
Zonguldak'ın sah�p 
olduğu maden� yok 
sayarak b�r şeyler 
yapmaya çalışmak, 
kend� gerçekl�ğ�n� �nkâr 
etmeye eş değer b�r 
anlam taşımaktadır.  B. Kalaycı'nın 
Türküsüz Kent'�ndek�  'Tonyalı Al�', 
'Karamusa'dan Kam�l' ve daha 
n�celer�… Onların, onlardan 
öncek�ler�n ve onlardan sonrak�ler�n �ç 
yakan gerçeğ� Hades'e gönder�len 
oğullardır. Çünkü burada kömür tozu 
karışmış ekmeğ�n yer�n� alan yen� b�r 

şeyler olmadıkça 'oğulların öyküsü' 
devam edecekt�r. 

Bu anlamda g�r�şte andığım H�ppolte 
Taıne'n�n 'her yapıt bell� b�r zamanın 
aynası'  perspekt�finden baktığımızda, 
B.Kalaycı'nın bıraktığı eserlerde yaşadığı, 
yazdığı yılları çok net görürüz.  
'Kıvırcık'tak� kahramanı Dursun'la ve 
Türküsüz Kent'�yle �şaret etmeye çalıştığı 
o sömürü ve değers�zleşt�rmen�n bugünde 
varlığını sürdürdüğünü görmekten 

duyduğumuz utançla geçen 
zamanın b�ze çok da b�r şey 
kazandırmadığını fark eder�z.  
Onun �ç�n dünyayı ve 
�nsanlığı yüzyıllardır 
hegemonyası altında tutmayı 
başaran acımasız ve gözü 
kara olan kap�tal s�stem, 
küreselleşen ekonom�, hâlâ 
�nsanı s�l�k, ez�k yapmaktan,  
emeğ�n� sömürmekten, 
dahası ve en acımasızı 
hayatını yok etmey� göze 
almaktan vazgeçmem�şt�r. 
Bu durumun hem de erk� 
el�nde tutanların gözü 
önünde devam ett�ğ� gerçeğ� 
en son yaşanan büyük kıyım 

Soma'da yaşatılmıştır. Her geçen gün de 
küçük çaplı olaylarla tekrar tekrar 
yaşanmaktadır. Bu yönüyle Behçet Kalaycı 
tar�he, edeb�yata, sömürüyü ve onulmaz 
acıyı �şaret eden eserler bırakmıştır. Adı, 
hayatı ve kalem�yle onurlu b�r şek�lde 
anılmayı hak eder. Bunu daha çok hak 
edemeyenler düşünmel�d�r.
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İ.BEHÇET KALAYCI'YI ANARKEN Ham�t Kalyoncu

1987 yılı, ek�m veya kasım ayları. 
Ben�m 12 Eylül dönem� “Sakıncalı” 
durumum devam ed�yor. 1402 
sayılı yasa �le görevden alınalı 
5 yıl olduğu halde göreve 
ger� döndürülmed�k. Dava 
dosyamız Danıştay'da. 
Bu sürede “Kent 
Lokal�” (Kent Br�ç, 
Bez�k Salonu) adını 
verd�ğ�m �şyer�n� 
çalıştırarak, ev�m�z�n 
ve okuyan 
çocuklarımın 
�ht�yaçlarını 
sağlamaktayım. 12 
Eylül tepem�ze 
b�nm�şt� ama 
namerde muhtaç 
olmadan ayaktaydık 
her şeye rağmen.

O akşam daha önceden 
haberl� olduğumuz 
konuklarımız saat 19'dan 
sonra gelm�şlerd�.  B�z erkek 
takımı b�r köşede hemen ç�l�ng�r 
sofrasını kurmuştuk. Hanımlar bazen 
b�z�m yanımızda, bazen öbür odada 
konuşmaktalar. B�r ara gözüm 

b�z�mk�ne takıldı. İk�nc� kez üst kata çıkıp 
�n�yordu. Üst katta Behçet Kalaycı 

oturmaktaydı. Kafamı “Ne oluyor” 
g�b�s�ne salladığımda, hafif b�r 

sesle “Behçet Bey 
hastalanmış, Cevdet Bey 

(Dr.) yukarıda” ded�.  
Masadan kalktığım g�b� 
üst kata fırladım. Behçet 
Bey, d�vana uzanmıştı, 
yüzü beyaz g�b�yd�. 
Dr. Cevdet Ağabey, 
“Hastaneye 
kaldırmamız 
gerek�yor” d�yerek, 
ambulans �ç�n telefona 
sarıldı. Ben, “Cevdet 
Ağabey, vak�t 
kaybetmeyel�m, sen 

hastaneye g�t, b�z 
hocayı get�r�r�z” ded�m. 

Hemen aşağı �n�p 
arkadaşlara, “Behçet Bey� 

hastaneye get�rmem�z lazım, 
hayd�!” ded�m. Öğretmen 

Ahmet Sağlam, Banka Müdürü 
Turan Taş ve ben, hemen �k� battan�ye �le 
yukarı çıktık. Behçet Bey� �ç�ne yatırdık. 
Uzun boyu �le tam sığmadı ama �dare 

“Zonguldak'ta yarı gecede b�r rüzgar eser. Üzülmez deres� 
boyunca den�ze doğru esen bu rüzgar sank� b�r ağıttır. 
Karaelmas şeh�tler�ne yakılmış b�r ağıt. Yaz - kış h�ç susmaz… 
Urfa'ya “Şanlı”, Antep'e “Gaz�” dem�ş�z. Barışta, savaştan çok 
şeh�t veren Zonguldak �ç�n ne d�yeceğ�z?” (Behçet Kalaycı)
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ederd�. Hanımlarla b�rl�kte “Hayd�!”  
d�ye kaldırıp, merd�venden özenle �k� 
kat aşağı �nd�rerek, arabanın arka 
koltuğuna yatırdık. B�z de arabaya 
tıkıştık. 

Ahmet Sağlam dörtlüler� yakarak 
arabayı gazladı. On dak�ka sürmed� 
hastaneye varmamız. Ön 
kapıya yanaştık. Behçet 
Bey� y�ne battan�ye �ç�nde 
alıp, �çer�, sonra �k�nc� 
kattak� Yoğun Bakım 
Serv�s�ne ulaştırdık. 
Dr. Cevdet ağabey 
oradaydı. Hemen 
yatırdılar ve 
tedav�s�ne başlandı. 
Dr. Cevdet 
Müftüoğlu, b�r ara 
“İnşallah, 
düzelecek!” ded�. 
B�z b�r süre daha 
oralarda bekled�k. 
Dr. Cevdet Ağabey, 
“S�z beklemey�n, 
Hoca burada kalacak” 
ded�. “İnşallah 
kurtulur” d�lekler�yle 
naçar eve döndük.

Ş�md� o sahneler gel�yor 
gözler�m�n önüne. Behçet Hoca çok 
k�lolu değ�ld� ama uzun boyluydu. 
B�ze göre ağırdı. Nasıl paketlem�şt�k, 
nasıl kucaklayıp güç-bela 
taşıyab�lm�şt�k. Hastanede üst kata 
çıkmak �ç�n öbür taraftak� hasta 
asansörüne kadar koşturmaca, Behçet 
Bey� serv�se 

ulaştırmamız/yet�şt�rmem�z. Gerçekten film 
g�b�yd�. 

Behçet Kalaycı bu kalp kr�z�nden 
kurtulmuştu. Sonrasında Ankara'da tedav� 
gördü. İy�ce düzelerek yaşama döndü…

*****
İ. Behçet Kalaycı,  on yıl olmuş 

sonsuzluğa göçel�. Ne de çabuk 
geçen on yıl. Ama şu b�r 

gerçek k� sanat-edeb�yat 
çevreler�nde unutulmuş 

değ�l değerl� Hocamız. 
Çeş�tl� söyleş�lerde, 
toplantılarda 
k�taplarıyla, ş��rler�yle, 
anılarıyla gündemden 
düşmüyor adı.  Ş��r ve 
yazılarından alıntılar 
yapılarak sık sık 
anılıyor aslında.

Zonguldak Eğ�t�m ve 
Kültür Vakfı 
(ZOKEV), 27 Kasım 

2004'de kent�m�z�n bu 
öneml� yazarı �ç�n hem 

de sağlığında b�r 
“İ.Behçet Kalaycı'ya 

Saygı” geces� düzenlem�ş ve 
o geceye özel b�r de k�tapçık 

hazırlamıştı. 
Behçet Bey'�n yaşamını slaytlarla 

anlatab�lmek �ç�n kamera çek�m� yapmamız 
gerek�yordu. Bu nedenle Mustafa 
Eyr�boyun, Kürşat Coşgun, Ahmet Öztürk, 
Zonguldak'tan gelm�şler, ben de Ankara'da 
katılmıştım gruba. Behçet Bey ve eş�n�n 
yanında kaldıkları kızı ve damadı Hayr�ye-
Zek� Bahadır'ın ev�ne yollanmıştık. 
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Mustafa Hoca kamerayı kurmuş, Suat 
Hanımın taze çayları ve kekler� 
eşl�ğ�nde, hep b�rl�kte söyleş�ye 
başlamıştık. B�r süre sonra ev�n 
ç�çeklerle ve küçük ağaçlarla bezel� 
bahçes�nde sürdürdük söyleş� ve 
çek�mler�.

Ankara b�z� kesmem�ş, Behçet 
Hoca Çaycuma'ya geld�ğ�nde 
aynı ek�p Dokap s�tes�ndek� 
ev�n�n kapısını çalmıştık. 
Behçet Bey'�n k�tapları, 
derg�ler� ve anıları 
buradaydı. Bu evde 
derg�ler� k�tapları 
karıştırırken 
Hoca'nın bugüne 
değ�n h�ç sözünü 
etmed�ğ� öyküler� �le 
karşılaşmıştık. 
Bunların b�r kısmı 
çeş�tl� derg�lerde 
yayınlanmış, 
d�ğerler� dosyaların 
kuru sayfaları 
arasındaydı. Ayrıca 
yayınlanmış ş��rler� b�r 
de “Zonguldak 
Dolayları” adını verd�ğ� b�r 
ş��r dosyası vardı.

*****
27 Kasım 2004 geces� Behçet Bey'�n 

öğrenc�ler�n�n de katılımıyla salon 
dolmuştu. B�r-�k� tekn�k aksaklığa 
rağmen (Yaptığımız çek�mler�, 
slaytları gösteremem�şt�k) güzel 
yürüyen b�r programdı. Geceye eş� 
Suat Hanım'la katılan Behçet Hoca'nın 

kend�s�n� canlandıran Arın T�yatro 
grubundan genç öğrenc�y� �lg�yle �zley�ş�. 
Programda büyük emeğ� de olan değerl� 
dostumuz Kıyı Derg�s� yönetmen�, şa�r-
yazar Ahmet Özer'�n Behçet Hoca'yı 
değerlend�ren coşkulu konuşması. Hele 
Behçet Hoca'nın, b�rl�kte yer aldığımız 

sahnede o gürül gürül ses�yle 
sanat-edeb�yat konulu söyleş�s�! 

Bütün bunlar, hazırlayıcısı 
olan ZOKEV ve başta 

Vedat D�dar� Hoca olmak 
üzere özell�kle b�zler �ç�n 
de yüreğ�m�z� dolduran 
sev�nçler, mutluluklar 
oldu hep.

Program b�t�m�nde 
epeyce süren coşkulu 
alkışlara Behçet 
Bey'�n el�n� sallayarak 
teşekkürü, gözümün 
önünden g�tmeyen b�r 
görüntü �d�. Yoksa bu 

uzun uzun el sallamalar 
b�r veda mıydı? Bu soru 

kafamın �çler�nde hep 
gez�necekt�.
O gece sahneden 

sormuştum Zonguldak 
Beled�ye Başkanı Secaatt�n 

Gonca'ya, “Behçet Bey'�n p�yasada 
bulunmayan üç k�tabının ve ger�de kalan 
yapıtlarının yayınlaması sözünü ver�yor 
musunuz?” d�ye. Ayrıca Çaycuma 
Beled�ye Başkanı M�that Gülşen'e de 
sormuştum aynı soruyu. İk�s� de 
“Üzerler�ne düşen� yapacakları” sözünü 
verm�şlerd�. Ama sonrasında,  h�ç 
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sormamışlardı “üzerler�ne düşen�n ne 
olduğu” konusunu.  

Belk�, ş�md�k� Zonguldak Beled�ye 
Başkanı Muharrem Akdem�r �le 
Çaycuma Beled�ye Başkanı Bülent 
Kantarcı bu soruyu sorarlar. B�r 
değerl� Zonguldak şa�r�ne ve 
yazarına, yapıtlarına, sah�p 
çıkmanın b�r öneml� görev 
ve sorumluluk,  olduğunu 
duyumsayab�l�rler.  

Çaycuma Beled�ye 
Başkanımız, Hoca'nın 
esk� ev�n�n 
bulunduğu sokağa 
“Şa�r Behçet 
Kalaycı Sokak” 
tabelasını asab�l�r. 
Şehr�n uygun b�r 
alanına, b�z�m 
esk�den “Gaz�no 
Bahçes�” ded�ğ�m�z 
Beled�ye Bahçes�'n�n 
b�r köşes�n� 
düzenleyerek büstünü 
de d�k�leb�l�r… d�ye 
düşünmektey�m.

*****
Öğretmenl�k mesleğ� gereğ� 

yurdun değ�ş�k yerler�nde görev 
yapan Kalaycı'nın yaşamında 
Zonguldak öneml� b�r yerd�, odak 
noktasıydı. L�se öğrenc�l�ğ� yıllarında 
kısa b�r süre kömür �şletmes�nde 
çalışmış, çok ağır koşullarda kömür 
üret�m� yapan madenc�ler�n 
yaşamlarına tanık olmuştu. Aynı 
yıllarda M. Çel�kel L�ses�'nde 

dönem�n genç şa�rler� Muzaffer Tayy�p 
Uslu ve Rüştü Onur'la b�r yıl b�rl�kte 
okumuş,  sonrak� süreçte ünlü yazarımız 
Ahmet Na�m ve roman yazarı Mehmet 
Seyda �le yazınsal b�rl�ktel�kler� olmuştu. 

Zonguldak'ta Behzat Baruönü �le 
"Yüksel�ş" (İlk sayı 29 Ek�m 1950), 

Samsun'da öğrenc�ler� �le 
"Uyanış" derg�ler�n� 

çıkarmıştı. Ş��r, öykü ve 
deneme yazıları "Bucak, 

Yüksel�ş, Uyanış, 
Meşale, Demet, İmbat, 
Anadolu Ek�n�, Kıyı, 
Zonguldak" 
derg�ler�nde ve çalıştığı 
yerlerdek� yerel 
gazetelerde 
yayımlanmıştı.

*****
Behçet Kalaycı'nın, 

emekl� olduktan sonra 
24 Kasım 1983 

Öğretmenler Günü'nde 
plaket�n� Val�'den aldıktan 

sonra  yaptığı b�r 
konuşması var. Eğ�t�m 

yönet�m�ne ve öğretmenl�ğe 
eleşt�rel b�r yaklaşım 

serg�lem�şt� yönet�c�ler�m�z önünde. 
Ama b�r şey daha yapmıştı o gün! 
Konuşmasının sonunda k�tabının son ş��r�n� 
b�r okuyuşu vardı k�. Salondak� bütün 
öğretmenler ayakta alkışlamıştı 
dak�kalarca. “Zonguldak'a hüzünlü b�r 
seslen�ş” saydığımız ve sank� o gün 
“Zonguldak �ç�n b�r haykırış” g�b� 
algıladığım o ş��r�n� coşkuyla okuyuşu 
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unutulacak g�b� değ�ld�. O dönem “12 
Eylül sakıncalısı b�r öğretmen” 
olarak en ger�den �zlem�şt�m Behçet 
Bey�. Kapalı Spor Salonuna yayılan 
gürül gürül ses�, Balkaya ve Fener 
Burnu'na çarpıp, yükselen büyük 
dalgaları anımsatmıştı doğrusu.

Kalaycı, 1982'de emekl� olduktan 
sonra çocuklarının görevler� neden�yle 
Çaycuma-Zonguldak-Ankara-İstanbul 
eksen�nde yaşamını sürdürdü. Son 
yıllarında �se daha çok Çaycuma-
Ankara arasında g�d�ş-gel�şler� oldu. 
84 yıllık yaşamı süres�nde bazı 
hastalıklar geç�ren Behçet Kalaycı, 
son yakalandığı amansız hastalığı 
neden�yle Hacettepe Hastanes�nde 
tedav� görmekte �ken, 28 Mayıs 2006 
günü yaşamını y�t�rd�. 29 Mayıs'ta da 
Ankara Karşıyaka mezarlığında 
toprağa ver�ld�.

*****
Zonguldak'tak�  “Merd�ven 

K�tabev�” sah�b� Recep Adıgüzel, çok 
güzel b�r duyarlılık örneğ� göstererek 
k�tabev�n�n okuma odasının adına, 
“Behçet Kalaycı Okuma Odası” 

adını verm�şt� hemen ölümünden ardından. 
Okuma odası daha çok gençler, öğrenc�ler 
tarafından kullanılıyordu. Değerl� 
Hocamızın adının; sadece ger�de bıraktığı 
üç k�tabıyla değ�l, �şte böyle de yaşadığını 
görmek mutlu etm�şt� b�zler�. Behçet Bey'�n 
b�r öğrenc�s� olarak, (K�tabev� ş�md� 
kapanmış da olsa)  Recep Adıgüzel'e bu 
duyarlılığından ötürü b�r kez daha 
teşekkürler ed�yorum. Devrek'te şa�r-yazar 
İbrah�m Tığ tarafından yayımlanan ŞEHİR 
Aylık Kültür ve Edeb�yat Derg�s� de Kasım 
2006 sayısında “Behçet Kalaycı Dosyası” 
hazırlayarak Behçet Hoca'ya saygısını 
gösterm�şt�.
 *****
 Çaycuma ortaokulundan öğretmen�m, 

değerl� ve örnek b�r meslektaşım, 
deney�ml� b�r eğ�t�mc� ağabey�m, dostum, 
arkadaşım, Zonguldak'ta yıllarca aynı 
apartmanda kapı komşum olan Behçet 
Kalaycı, gözü yaşlı cümlelerle anılmamalı 
d�ye düşünürüm hep. Aslında o da 
�stemezd� böyles� yaklaşımları. Değerl� 
Hocamı sevg� ve saygıyla anarken, ışıklar 
�ç�nde yatması d�lekler�m� b�r kez daha 
y�nel�yorum…



45

 “-O kıvırcık ded�ğ�n de ney�n nes� 
dayı?

-İlah� evlat, güldürme ben�, kıvırcık 
�şte sen, ben, tüm köylüler�m�z. B�z�m 
saf hal�m�ze bakıp bu adı takmış 
Karaden�z uşakları.

-Takmaz olur muyum h�ç, b�z de 
onlara çakal dem�ş�z.

-Vay anam, ded� Dursun, kuzu 
olmayı çakal olmaya yeğler�m.”

�. Behçet Kalaycı'nın yazmış 
olduğu romana “Kıvırcık” adını 
vermes�, romanda geçen bu anekdottan 
anlıyoruz k�, maden �şç�ler�n�n kend� 
aralarında şaka yollu 'memleket 
şoven�zm�' gütmes�n�n anıştırmasından 
başka b�r şey değ�l. Öneml� olan 
romanın �çer�ğ� elbette k�. Ama burada, 
Behçet Kalaycı'nın, deneme k�tabını 
b�r tarafa bırakırsak ep�k ş��r tarzında 
kaleme almış olduğu 'Türküsüz Kent' 
yapıtında da benzer yüklemelerle 
karşılaşmak mümkün. Özell�kle de 
Trabzon kökenl� kahramanlar 
üzer�nden �şç�ler�n emek ve 
şahs�yetler�n� soylu kılmasını göz ardı 
etmemek gerek�r. 

Sonuçta Zonguldak'ın yerl� halkına 
takılmış b�r lakap, ama bu ülken�n 
ez�lenler� arasında, özell�kle de aynı 
sınıfsal konumda bulunanların 
b�rb�rler�n� aşağılaması, hor görmes� 
anlamında 'Kıvırcık' lakabının 
s�mgesel b�r önem� olduğunu; bu 
s�mgesell�ğ�n �şl�klerde, köylerde, 
kasabalarda, kentlerde şaka yollu da 

olsa hala sürdürdüğünü parantez �ç� 
bel�rtmek gerek�r. Ez�lenler�n kültürünü 
anlamamız bakımından, romanda geçen şu 
söz bu konuda açıklayıcı b�r örnekt�r:

 “B�r zamanlar Çaydamar ocağında 
çalışırken, arada b�r Zonguldak çarşısına 
uğrardım, caddey� dolduran boyalı 
hanımlar suratıma tükürür g�b� bakarlardı. 
İr� b�r kömür parçası kadar b�le değer�m�z 
yoktu yanlarında. Peşler�nden g�den kurt 
köpekler� b�zden daha yakındı onlara.” 

'İmrenme' ve kend�n� 'hak�r görme' 
duygusu hayl� yüksekt�r maden �şç�ler�nde. 
Bunun neden� sanırım �ş/�şl�k/�şç�l�k 
bağlamında, toplumun en son akla get�rd�ğ� 
b�r yaşam kes�t� olmasıyla �l�nt�l�. Özell�kle 
de bu hayat düzlem�nde �st�hdam ed�l�n 
�şç�ler�n pek fazla okumuş yazmış/eğ�t�ml� 
olmaması bu tür düşünmeye öneml� b�r 
etken.

Roman, esk� b�r maden �şç�s� olan Al� 
Dayı'nın yeğen� Dursun'u köyden yanına 
alıp, şeh�rdek� maden ocaklarında �şe 
yerleşt�rmes�yle başlıyor. Al� dayı roman 
ser�m�nde b�lge konuşmalarıyla ve yol 
göster�c� özell�ğ�yle öne çıkıyor daha çok; 
'İnönü Savaşları'nda yara almış b�r asker 
aynı zamanda.

Dursun, madende ölen ağabey�n�n 
karısıyla henüz on yaşındayken �mam 
n�kâhıyla evlend�r�lm�ş, hayatı köyden 
şehre �nmeyle yen� yen� kavramaya çalışan 
cah�l genç b�r köylü.

'Kıvırcık' daha çok bu �k�l� eksen�nde 
kurgulanmış t�p�k b�r köy romanı. Yazar, 
pek fazla ayrıntısına g�rmeden b�r yandan 
maden ocaklarını b�ze resmederken, d�ğer 

KÜRESELLEŞME GELDİ KÖY ROMANLARI GİTTİ Osman Günay
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taraftan maden ocaklarının bulunduğu 
coğrafyayı köy özgülünde d�n, 
gelenekler, üret�m �l�şk�ler�, hacı-hoca-
öğretmen eksen�nde d�dakt�k b�r 
şek�lde anlamamıza yardımcı olmaya 
çalışan b�r üslup güdüyor. B�r yanda 
ölümler karşısında “Allah'ın ded�ğ� 
olur” sözü üzer�nde yüzlerce yıllık 
tesl�m�yet- yazgı; öbür yanda 
aydınlanmanın ayağı sayılan 
öğretmenler�n köylerde �fşa ett�ğ�, 
“Kend�n�z� tevekküle kaptırmayın.” 
sözü.

 Maden �şç�l�ğ� ve maden ocakları, 
Türk�ye edeb�yatında-resm�nde ve 
s�nemasında, hatta müz�k alanında 
d�kkate değer çalışmalarla �şlenen b�r 
tema. K�m� yapıtların bütününde 
temat�k olarak yer �şlen�rken k�m� 

yapıtlarda fon olarak, pasajlar, yardımcı öğe 
şekl�nde yer almış olması üzer�nde 
durulması gereken b�r konu. ZOKEV'�n 
kurumsal b�r k�ml�k olarak bu çabaları 
derley�p toparladığını, bu yönde çabalara 
devam ett�ğ�n� bel�rtmekte fayda var. Bu 
g�b� değerb�l�rl�kler söz konusu tema 
üzer�nden gerçekleşt�r�len yaratıları 
bölgen�n tar�h�n� anlamak ve gelecek 
kuşaklara aktarmak bakımından hayl� 
öneml�. İ. Behçet Kalaycı'nın romanı, bu 
bakımdan madenler� maden �şç�l�ğ�n�, 
dönem� ve koşulları ayrıksı b�r şek�lde 
yansıtan özell�klere sah�p.

 Roman Dursun'un çalıştığı maden 
ocağında göçük altında kalmasıyla sona 
er�yor.

 B�r maden �şç�s�n�n ölümü madenc� 
köyler� �ç�n kara b�r haber olduğu kadar, 
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kara b�r yazgıdır aynı zamanda. Acaba 
gerçekten öyle m�d�r? Babasız kalan 
çocuklar… Su g�b� dul kalan gel�nler... 
Oğul açısını gözyaşı olarak döken ak 
saçlı analar... Yaşlarını �ç�ne akıtan bel� 
bükülmüş babalar… Heps� yüz yıllık 
b�r doğrulamanın kanıksanmasına 
karşın yazarın b�lgece ışık tutmaya 
çalıştığı b�r örgüyü b�ze sunuyor arar 
ara. Bu yönüyle romanın toplumcu-
gerçekç� b�r özel�k arz ett�ğ�n� özell�kle 
bel�rtmek gerek�r.

Yazar, b�r yandan Al� Dayı ve 

Dursun üzer�nden, ocak �şç�l�ğ�n�n 
görüntüler�n� düşünce ve anlatımlarla okura 
resmederken, arka planda bırakıp geld�kler� 
köylerde süreg�den yaşanmışlıkları ve 
ger�de bıraktıkları hayatın sorgulamasını 
yapar, kâh kend� gözünden kâh 
kahramanları aracılığıyla görüntüler serer 
gözümüzün önüne. Bu da b�ze göster�yor k�, 
Türk�ye de köyler, Avrupa'da kırlardan 
şeh�rlere doğru göçüşün madd� temel�n� 
oluşturan feodal parçalanmayı yaşamamış, 
�şç�ler�n tekrar ger� dönüşünü sağlayan 
özgür ve az da olsa �st�hdam eden 
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özell�kler� henüz koruyor. Bunu b�r 
ayrıntı olarak bu roman üzer�nden 
bel�rtmekte yarar var. Yazar'ın 
Dursun'u köyünü özletmes�n�n altında 
yatan asıl neden bu bence. Çünkü 
maden ve köy aradak� mesafe �ster 
uzak olsun �ster kısa olsun onlar 
nezd�nde madende çalışmak gurbete 
çıkmış olmakla açıklanıyor: Dursun'un 
�ç konuşmasında geld�ğ� köyü 
�l�kler�ne kadar özlemes� onun hala 
topraktan bağını koparmadığını 
emeğ�n� satan özgür �şç� poz�syonuna 
henüz gelmed�ğ�n�n b�r gösterges�.

Bu yüzden Dursun, henüz �şe 
başlamış olmasına rağmen çalışma 
dönem�n�n sona ermes�n� �ple çeker. 
Mesele özlem g�dermen�n de ötes�nde 
gerçekte çalışma koşullarının 
zorluğudur, yorgun düşün vücudunu 
b�raz olsun d�nlend�rmekt�r ve toz 
duman soluyan c�ğerler�ne b�r nebze 
soluk tazelemekt�r asıl amaç. 

Bu örgüde yazar araya g�rerek, b�ze 
Köy yaşamı hakkında b�raz olsun b�lg� 
ver�r. Köyler hala d�n� taassubu tems�l 
eden hacı-hocayla yürüyen �l�şk�ler 
sarmalındadır, cumhur�yet kurulmuş ve 
halk uluslaşmış olmasına rağmen 
feodal kültür egemend�r. Yazar b�r 
yandan bu �k�leme denk düşen �nsan 
�l�şk�ler�n� olay ve olguları değ�n� 
yaparken b�r yandan da köy yaşamına 
a�t gelenek ve görenekler� örnekler. 
Söz konusu bu feodal�ten�n, 
Cumhur�yet'�n ana hedefler�ne bağlı 
öğretmen figürüyle feodal kültürün 
üstes�nden gelmeye çalışmasını 

d�dakt�k olarak vurgular. Maden ocaklarına 
yakın kasabada düzenlenmekte olan at 
yarışlarıyla, güreş oyunlarıyla, bando 
müz�kler�yle yen� kültürü tanıtır.

Öbür yandan da, gelenek ve görenekler� 
düğünler, ağızdan ağıza söylenen türküler 
yazarın ağzından y�ne d�dakt�k b�r şek�lde 
yansıtılır: 

“Köylerdek� düşük yaşam düzey�ne 
rağmen, ger�l�ğe karşın ölüm, düğün ve bu 
türden felaketlerde her zaman rastlanan b�r 
dayanışma b�l�nc�n� göster�r. K�m b�l�r kaç 
kuşak ötelerden, hang� soylu kaynaktan 
sürüp geld�ğ� kest�r�lmeyen bu değerl� kalıt 
üzer�ne modern yaşam s�mges� kentlerde bu 
bağlamda vurdumduymazlık…”

Sanıyorum �k�nc� kez okudum bu 
romanı. Bugünkü maden, maden �şç�l�ğ� ve 
kap�tal�st üret�m koşullarını göz önünde 
bulundurduğumda esk�s� g�b� b�r etk� 
yaratmadı ben de. Özel maden sektörü 
üret�m�ne ve 'Taşeron' maden �şç�l�ğ�ne 
geç�şle b�rl�kte, o esk� na�f bütünlüklü yapı 
okuduğumuz bu g�b� romanlarda kalacak 
görünüyor. Çünkü b�zler�n �z sürmes�n�, bu 
�zler üzer�nden yön tay�n�n� gerekl� kılacak 
özell�kler yer�ne, ş�md� daha da vahş�, daha 
gayr� �nsanı b�r yapı söz konusu. Edeb�yatın 
bu vahş�l�kten çıkaracağı h�kâyeler esk�s�n� 
tersyüz edecek özell�klere sah�p olsa da 
edeb�yatçıların ve sanatçıların bu alanı konu 
ed�nmes�n� sağlayacak ortam g�tg�de 
el�m�z�n altından kayıyor. Belk� de 
“Kıvırcık” romanı gelecek kuşakların 
esk�ye da�r okuduğu masallar arasından b�r� 
olarak tar�hte yer�n� alçak, k�m b�l�r!
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İlk kez Çaycuma ortaokulunda 
karşılaşmıştık Behçet Bey �le. Ben 3. 
sınıfta öğrenc�yd�m, O da Beden 
Eğ�t�m� öğretmen�m�zd�. Uzun b�r boy. 
Bu boya uygun bedensel b�r yapı. 
Omuzları üstünde yükselen ama hep 
d�k duran b�r baş. Hep açık ve onurlu 
b�r alın. Uzunca düzgün b�r yüz 
görünümü. Kaş, göz, burun, ağız yerl� 
yer�nde. K�m� zaman doğal, k�m� 
zaman c�dd�, k�m� zaman da müstehz� 
bakan gözler. Her zaman takım 
elb�sel�, kolalı gömlekl� ve kravatlı, 
kıranta şık b�r g�y�m �ç�nde. Net, 
berrak, bar�ton b�r ses tonu. Düzgün 
b�r konuşma b�çem�. Sözcükler� 
seçerek, yer�nde ve anlamlı etk�l� b�r 
konuşma tarzı. Her zaman ağır başlı 
b�r duruş ve görünüm �ç�nde. H�ç el�n� 
kolunu sallayarak konuşmaz. Çok 
nad�r ses�n� yükselt�r, gerekt�ğ�nde 
ses�n� anlamlı kullanarak konuşur. 
Düzgün yüzü k�m� zaman gülümser, 
kızdığı zaman �se donuklaşır. 
Karşısındak�ne gözler� ve m�m�kler�yle 
anlatır k�m� zaman da d�yecekler�n�.

1940'lı yılların “Beyaz k�tapları”nı 
y�y�p yutmuş b�r “Cumhur�yet 
aydını” k�ml�ğ� ve k�ş�l�ğ�. Her 
söyleş�de sözcüklere yayılan b�lg�, 
kültür, deney�m b�r�k�m�. Öğretmen 
olmak �ç�n dünyaya gelm�ş g�b�. 
Koşullar da �y� k� zorlamış meslek 
seç�m�n�. K�mse ona “Behçet” 
demed�. O hep “Behçet Bey”d� yaşam 
�ç�nde b�le.

Behçet Bey eğ�t�mc�yd�, şa�rd�, yazardı 
ama O'nun en öneml� yönler�nden b�r� de 
yaman b�r Atatürkçü oluşuydu. Devr�m ve 
�lkelere bağlı; la�k, demokrat�k, sosyal 
hukuk devlet� olan Türk�ye Cumhur�yet�'n�n 
yılmaz savunucusudur: 

“Atatürk nesl�, büyük emanet�n uyanık 
nöbetç�ler�d�r. Türk bayrağının 
dalgalandığı her karış toprak, 
emperyal�zm�n tasmalı uşakları üzer�ne 
bastığı an, baştanbaşa lav kes�lecekt�r. Bu 
topraklar üzer�nde h�çb�r kötü n�yetl�ye yer 
yoktur. Ankara kales�n�n ölümsüz şafağı 
asla kararmayacaktır.”(Behçet Kalaycı- 
Yüksel�ş- 29 Ek�m.1950- Zonguldak)

 “Atatürk'ü yıpratmaya çalışanlar, O'nu, 
d�ğer ölüler safında görerek korkusuzca 
hücuma geçenler, hep�m�zde b�rer parça 
hal�nde yaşadığını unutuyorlar. Gene 
unutuyorlar k�, b�z O'nu mukaddes 
b�ld�ğ�m�z şeylerden sayıyoruz.” (Behçet 
Kalaycı- Yüksel�ş, Aralık-1950) 

İşte ben�m öğretmen�m, değerl� 
büyüğüm, meslektaşım, komşum, 
arkadaşım, eğ�t�mc�, şa�r, yazar İbrah�m 
Behçet Kalaycı. 

YAŞAMINDAN SATIR BAŞLARI  
Babası, İst�naf Mahkemes� Re�s� Hasan 

H�lm� Bey'�n görev� neden�yle 1922 yılında 
Urfa'da doğar. Dedes�, kalabalık b�r a�le 
hal�nde Trabzon'dan göç ed�p, Zonguldak'a 
yerleşen, kömür ocakları sah�pler�nden 
Kalaycıoğlu Hacı Hafız Mehmet Efend�'d�r.

1923'de Urfa'dan İstanbul'a, oradan 
Devrek'e taşınırlar. Babası Hasan H�lm� Bey 

TÜRKÜSÜZ KENTİN ŞAİRİ Ham�t Kalyoncu
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burada "�pten adam alan" avukattır, 
1932'de kalp hastalığı yüzünden 
Devrek'te yaşamını y�t�r�r. Büyük 
acılarla dolu bu ölüm küçük Behçet'�n 
dünyasını karartır. Çünkü �ç�nde daha 
doyasıya sarılamadan, dallarına 
asılamadan, koca b�r çınar devr�lm�şt�r. 
Ev�n, en güçlü ve büyük d�reğ� 
yıkılmıştır. Ortalıktan toz toprak 
kalkınca, yaşamın ne denl� güç olduğu 
gerçeğ�yle karşılaşan b�r çocuğun, 
dünyaları yıkılır. Sonra uzun sürecek 
yalnızlıklar. 

İlkokula Devrek'te başlar, 
Çaycuma'da b�t�r�r. İlkokuldan sonra 
üç yıl öğren�me ara vermek zorunda 
kalır, terz� çıraklığı yapar. Sonra 
ortaokul �ç�n Zonguldak'a g�der. 
Kalaycı'nın okumak, büyük adam 
olmak �ç�n �stemler� koca dağlar 
g�b�d�r. Ama olanaksızlıklar,  o 
dağlardan da kocamandır. Ortaokul 
öğrenc�s�, �lk gençl�k yıllarında b�r 
çocuk. İç�nde özlemler, �stemler 
kabarır. Ama kör olası yoksulluk 
yüzünden �stekler�n�, düşünceler�n� 
�ç�ne gömmek zorundadır. Onurlu başı, 
aşağı eğ�lmemel�d�r.

  L�seye Zonguldak'ta başlar, 
Kastamonu'da devam eder, oradan 
S�vas'a geçer. Okul değ�şt�rmeler�n�n 
neden�n� Kalaycı �ron�k b�r yanıtla: 
"Savaş ve kıtlık yıllarında devlet p�lavı 
y�yeb�lmek" olarak yanıtlar. L�se 
öğren�m� sırasında 10. sınıfta �ken 
sınavla Adana Öğretmen Okulu'na 
geçer ve bu okulu b�t�r�r. Zonguldak'a 
bağlı Yen�ce'de (1944-1945) b�r yıl 

�lkokul öğretmenl�ğ�nden sonra sınavlarını 
kazanarak g�rd�ğ� Gaz� Eğ�t�m Enst�tüsü'nün 
Beden Eğ�t�m� Bölümü'nü b�t�r�r. 

 Zonguldak Maden Tekn�k Okulu, 
T�caret L�ses�, Çaycuma Ortaokulu'nda 
öğretmenl�k yapar. 1956 yılında Devrekl� 
Kuvayı M�ll�yec� Yeş�lbaş Osman 
Efend�'n�n torunu Suat Hanım'la evlen�r. 
Kalaycı, Türküsüz Kent'te Devrek 
evler�nden söz ederken; “...En �y� 
kızlarından b�r�n� bana veren / O dost yüzlü 
beyaz evlerden / Çok azı kalmış bugün...” 
d�yecekt�r. Zonguldak, Isparta (Burada b�r 
süre Beden Terb�yes� Bölge Müdürlüğü), 
Samsun, Çankırı T�caret L�ses� 
yönet�c�l�kler� yapar. Çankırı'da görev 
yaptığı 1966-1972 dönem�nde Gaz� Eğ�t�m 
Enst�tüsü'nde g�rd�ğ� sınavla branş 
değ�şt�rerek, kend�s�ne çok yakışan Türkçe 
öğretmenl�ğ�ne geçer. 

Zonguldak'a T�caret L�ses� yönet�c�l�ğ�ne 
döner ve 1973 seç�mler�nde CHP'den 
m�lletvek�l� aday adayı olur. Ön seç�mlerde 
s�yasettek� acem�l�ğ� neden�yle ancak 7. 
sırayı almıştır, fakat bu sıra seç�lmek �ç�n 
yeterl� değ�ld�r. Ankara Akşam T�caret 
L�ses� öğretmenl�ğ�ne ver�l�r. Daha sonra 
kend� �steğ�yle atandığı Zonguldak Merkez 
Ortaokulu Türkçe öğretmenl�ğ�nden 1982 
yılında emekl� olur. 

Görev yaptığı yerlerde yen� okulların 
kuruculuğunu yapar; çalıştığı her okula spor 
ve kültür-edeb�yat alanlarında hareket 
get�r�r. Düşünce ve görüşler�n�, yerel gazete 
ve derg�lerde, okul derg�ler�nde yayımlar.

 
                  *****
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 BİLİNMEYEN 
ÖYKÜLERİ, ŞİİRLERİ 

 Kalaycı'nın bugüne değ�n pek 
öne çıkarmadığı b�r yanı da 
öykücülüğüdür. 29 Ek�m 1950 
tar�h�nde �lk sayısı çıkan Yüksel�ş 
derg�s�n�n bazı sayılarında 
öyküler�nden b�rkaç örnek görülür. 
ZOKEV'�n (Zonguldak Kültür Eğ�t�m 
Vakfı) düzenled�ğ� “Behçet 
Kalaycı'ya Saygı Geces�” neden�yle 
kend�s�yle yaptığımız görüşmede bu 
öykü dosyasını da �nceleme olanağı 
bulduk. 

 Kalaycı'nın öykü dosyasında en 
esk�s� 1943 tar�h�n� taşıyan; 9'u çeş�tl� 
gazete ve derg�lerde yayınlanmış, 6'sı �se 
yayınlanmamış 15 tane öyküsü var. Genel 
olarak bölge �nsanının yaşamından kes�tler� 
�şleyen bu öykülerde de, yayımlanmış 
k�taplarında olduğu g�b� tem�z b�r d�l, sıcak 
b�r anlatım özell�ğ� görülür. 

 Behçet Kalaycı'nın bana göre b�r 
öneml� özell�ğ� de bazan kış uykusuna 
yatmak g�b� kend� �ç�ne gömülmes�d�r. 
Sanıyorum böyles� durumlar b�r üret�m 
sürec� �ç�nde olduğunu göster�r O'nun. 
Emekl�k dönem�nde daha önceden 
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çalışılmış üç k�tap yayımlamıştır. Ama 
adına “Zonguldak Dolayları” ded�ğ� 
b�r ş��r dosyasının, öyküler�n�n ve 
makaleler�n�n olduğu da duyulmuştur 
kend� ağzından. Behçet Hoca yazmıştır 
ama çoğu yazdıklarını da 
yayımlamamıştır.

TÜRKÜSÜZ KENT'İN 
TÜRKÜSÜ

Behçet Kalaycı'nın “kömür 
ocaklarının adsız şeh�tler�ne” adadığı 
“Türküsüz Kent” (Ocak, 1983) 
k�tabındak� ş��rler “b�r ırmak ş��r” 
n�tel�ğ�nded�r. Ad konulmayan ş��rler 
Romen rakamıyla numaralanmıştır. 
Her ş��rde, yurdun değ�ş�k yöreler�nden 
gelerek Zonguldak'ta b�r kültür yumağı 
oluşturmuş “Zonguldak 
�nsanları”nın, özell�kle kömür 
�şç�ler�n�n, acılı, hüzünlü yaşamları, 
kent�n anılarda �z bırakan t�pler�, 
Zonguldak'ın b�r başka s�mges� 
defneler�, kent�n can çek�şen yeş�ll�ğ� 
duru, yalın, tem�z b�r d�lle, duygu ve 
b�r�k�m yoğunluğu �ç�nde, akıcı b�r 
anlatımla d�le get�r�l�r.

  …
Zonguldak deres� b�r eyyam
Pırıl pırıl akarmış.
İht�yar değ�rmenc�n�n kızı
Suyun aynasında örerm�ş 

saçlarını.
Sonra b�r uygarlıktır başlamış
Ve kapkara kes�lm�ş deren�n suyu.
Ne varsa bellekte anıya da�r
Tümü Zonguldak üstüned�r,
Zonguldak b�r anılar kent�d�r.

 …
Güz başlardı Zonguldak'ta
Martı ses�, �yot kokusu
Anılarımın cennet ülkes�
Esk� Soğuksu.
Orhan Vel� tanırdı karış karış bu kent�
Balkaya'dan Kapuz'a kadar.
İş bununla kalmaz Orhan Vel�,
Dahası var:
Sen�n gezd�ğ�n yerlerde
EKİ'n�n ç�çekl� bahçeler�
B�r de soluk yüzlü �nsanlar…
Ben�m anılarımda 
Küfe altında ez�len
Sırılsıklam çocuklar var.
…
Türküsüz Kent; Karaelmas d�yarında, 

c�ğerler�nde kömür tozları taşıyan, ozanın 
yaşamlarına gençl�k yıllarından ber� tanık 
olduğu “yüzler� gecelerce kara, �çler� apak” 
d�ye n�teled�ğ�, ölümü umursamayan y�ğ�t 
maden �şç�ler�n�n, her b�r� yurdun b�r 
köşes�nden gelerek Zonguldak'ta b�r 
güldeste oluşturmuş, sıcakkanlı, hoşgörülü 
�nsanların ş��rsel öyküler�d�r. Bunun 
yanında, b�r ç�rk�nleşme sürec�n� yaşayan 
kent�n yamaçlarında can çek�şen yeş�l�n, 
k�rlenen den�z�n, b�r estet'�n yüreğ�nde 
açtığı onulmaz acıyı d�le get�ren bu ş��rler, 
doğa ve �nsan sevg�s�n�n b�r sevg� 
pr�zmasından yansıyan görüntüler�d�r.

  ...
08 vard�yasının
Uyan borusuyla başladı sabah.
Doyulmamış uykuların ağırlığı
Sürmel� gözler�nde
Maden �şç�ler�n�n
Ben�mse
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B�r üzünç duyumsadığım.
Önünde tuzlu den�z yel�n�n
Bulutlar darmadağın,
Bulutlar �se bulanıyor
Kent�n üstünde.
Damla damla
Saçlarımızda.
 …
İskeleden Yağcılara kadar
Sağınızda park,
Solunuzda �sl� yapılar,
Her mevs�m değ�şen v�tr�nler�yle
Zonguldak çarşısı uzar. 
 …
K�tabın son ş��r�, geçm�ş yılları 

anımsayarak, yaşanmış günler�n 
hüzünlü anıları �ç�nden, maden 
�şç�ler�n�n yaşadıkları dramı yüreğ�nde 
duyarak “Zonguldak'a b�r seslen�ş” 
g�b�d�r. Şa�r, her ne kadar 
“Zonguldak'ı zeh�rl� b�r zakkum” g�b� 
koklasa da, bu kentte yaşadıkları ve 
anıları, özell�kle şa�r dostlarıyla 
Balkaya'dak� (Ş�md� İş Bankası'nın 
bulunduğu yerdek� daha çok 
Halkev�'n�n genç aydınlarının oturduğu 
esk� pastane) sanat-edeb�yat 
söyleş�ler�, ruhunun der�nl�kler�nde 
kalın b�r tortu g�b� yer etm�şt�r.

  XI.
Yarım aylı geces�ne b�r Urfa 

türküsü
Elerken yoğun b�r üzüncü
Türküsüz kent olmanın acısını 

duyarak
Gecelerde kahrolur Zonguldak.

B�r yaradır kanar yüz yıldan esk�l

Uzun Mehmet çarmıhta İsa g�b�d�r.
B�r �k�lemd�r sevg�den anıt, k�nden 

tuzak
Gururla utancı b�rl�kte yaşar 

Zonguldak.

Soluyan �r� kömürler g�b� çıkarak dışarı
B�r başka dünyadan gelm�şçes�ne
Yüzler� gecelerce kara, �çler� apak
Has oğullar veren b�r kovandır 

Zonguldak.

N�ce koçy�ğ�d�n� salarak
Eks�l� karanlıklara günde üç kez
Hades'ten m� ferman olunmuştur 

b�l�nmez
Koç değ�l, hâlâ oğul kurban eder 

Zonguldak.

Defneler sarı ç�çek açanda
Erguvanlar dağ dağ kızaranda
Günbatımına Rüzgarlı'dan bak
B�r kanlı sevdayı yaşar Zonguldak.

Uskurlarında köpüklü b�r kaynaşma
S�renler�nde çığlıkları egzot�k kuşların
Gem�ler g�der karanlık sularda kayarak
Her akşam yen� b�r üzüncü yaşar 

Zonguldak.

B�r Kozlu çatanası vardı, battı
Kaptanı Hopalı Mustafa Kaptan'dı…
Orta Kapuz anıları artık ne kadar uzak
Sularında o esk� tat kalmamış 

Zonguldak.

Durgun sularında l�manın b�r 
karabatak
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Çeker s�z� düşsü dünyasına
Ufkunuzda b�r perde açılarak
S�sler �ç�nde canlanır esk� 

Zonguldak.

B�r s�h�rl� tastak� sudur artık 
l�man

Baktıkça görürsünüz sevg�l� 
ölüler�

Bulunmaz hazdır onlarla yaşamak
Anılar kent�d�r artık Zonguldak.

Rüştü, Muzaffer, Necat�g�l şa�r dostlar
Uzak baharların solgun güller�
Kolay değ�l yaşamak “Balkaya 

saatler�n�” anarak
Sen� zeh�rl� b�r ç�çek g�b� kokluyorum 

Zonguldak.

NOT: Bu yazı, ZOKEV Edeb�yat 
B�enal�ne b�ld�r� olarak sunulan “Türküsüz 
Kent�n Şa�r� Behçet Kalaycı” yazısından 
özetlenm�ş, b�r-�k� küçük ekleme yapılmıştır.
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İlkokul çağında mahallen�n 
çocuklarını sarmış olan ç�zg� roman 
fırtınasına bende en ön saflarda 
kapılmıştım. Ç�zg� roman okumanın 
kötü b�r şey olduğunu sıkça 
söyleyenler olsa da bu yetenek �ş� 
dünya ben� cezbed�yordu. 

Etrafımda ç�zg� roman dışında k�tap 
okumaya o kadar da meraklı b�r k�tle 
yoktu aslında. 'Klas�kler' d�ye b�r 
alanın, Türkçe edeb�yatın, herhang� b�r 
yazar �sm�n�n b�le d�kkat çekecek 
kadar ayırdında olmadığım o yaşlarda 
b�r gün nedense el�me geçen ufacık 
harçlığımı üzer�nde kalabalık 
�nsanlardan oluşan 'kara' b�r desen 
gördüğüm k�tap �ç�n ayırmıştım. Yen� 
Cam��n�n altında uzun süre h�zmet 
veren (N�hat) Yetman K�tapev�'n�n 
günlük gazeteler de satılan v�tr�n�n�n 
önünden her okul çıkışı �lg�yle 
geç�yordum. B�r k�taba para harcamak 
�ç�n hazırdım artık. Uzun jestleşme 
dönem� sonunda yöneld�m ve sonunda 
kaç l�ra olduğunu sordum o k�tabın. 
'Eder�' d�ye yazardı k�tapların 
arkasında. Kırtas�yen�n v�tr�n�nde b�r 
d�z� sıralanmış beyaz renkte k�tap 
azalıyor muydu, satın alan oluyor 
muydu h�ç b�lm�yordum. Uzun süre 
önünden dalgın bakışlarla geçm�şt�m 
ve bunları h�ç düşünmem�şt�m. 
Kapağında �çer�ğ�n�n gücünü gösteren 
s�yah mürekkepl� usta örneğ� desen� 
yapan k�ş�y� merak ed�yordum. K�tabın 
ne Zonguldak'ı Zonguldaklı s�malar 

üzer�nden anlattığını ne de uzun destansı b�r 
ş��r k�tabı olduğunu duymamıştım. Zaten bu 
konuda �lkokul çağında olan b�r�ne reklâm 
yapacak tek yer okuldu o günlerde; okuldan 
duysam bu kadar etk�lenmezd�m belk� de…

'Türküsüz Kent' adı �se başka b�r 
muammaydı b�l�nc�mde. Yıllar sonra 
b�r�ler�n�n şu sözler� “O kadar madenc� 
ölmes�ne rağmen yen� b�r kent olduğu �ç�n 
Zonguldak'ın ağıtları yok” d�ye kulağıma 
çalınacaktı. Ne k� şa�rler� ve üzer�ne yazılan 
b�rçok ş��r var. 'Türküsüz Kent'� alana 
kadar ş��r k�tabı okumuşluğum yoktu henüz; 
özel b�r merakım da. Ancak desen�n gücü 
ben� o k�taba yöneltm�şt� bell� k�. 'İ. Behçet 
Kalaycı' �sm� �le karşılaşmam �lk böyle. 
Desenler� yapanın adıyla da karşılaştım 
sonunda. “Kapak kompoz�syonu ve 
desenler: Zafer Gaz�oğlu” yazıyordu 
�k�nc� sayfada… Merakım g�der�lm�şt�. 

O ekolden ya da dönemden 
d�yeb�leceğ�m öğrenmenler arasında Can 
Polat Pamay �le daha sonra röportaj yaptım; 
hayat öyküsünü d�nled�m kend� ağzından. 
Zonguldak b�r öğretmene onun görünürlüğü 
�ç�nde sah�p çıktı. Can Bey sözü geçen b�r 
duayen öğretmen olarak sık sık görüşler� 
alınan, sözü önemsenen b�r� oldu ben�m de 
gazetec�l�k yaptığım süreç �ç�nde.

B�raz daha sonranın ama ben�m de 
okuduğum Zonguldak Fener L�ses�n�n 
müdürlüğünü yapan Ham�t Kalyoncu 
öğretmen�m�z�n öğretmenl�k dönem�ne 
yet�şt�m. Zaten az süre sonra 12 Eylül 
neden�yle uzaklaştırıldı hocamız. Ben�m �lk 
serg�m�n açılışını gerçekleşmemde fırsat 

EDERİ: OKUL HARÇLIKLARIM Mete Ar�f Tokmak
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tanıyan da Ham�t öğretmen�m oldu. 
Malzeme alınması �ç�n okul 
mutemed�n� görevlend�rmes�n� ve çok 
sevd�ğ�m ama param olmadığı �ç�n 
rahatça dolaşamadığım kırtas�yeler� 
dolaşmamı sağlayan �lklerden b�r� 
Ham�t Kalyoncu'ydu. B�r okul 
tems�l�nde Beled�ye S�nemasında 
prova alırlarken oradaydım. Çünkü 
babam Beled�ye S�nemasında 
b�letç�yd�. Bende bazen yer 
göster�c�l�kten harçlık çıkarıyordum. 
Babamın yanına sıkça uğrardım yan�. 
F�lm seyretmeye dalmadığım nad�r 
zamanlarda en az harçlık kapanlardan 
b�r�yd�m. Z�ra fener� müşter�n�n 
gözüne uzun süre tutup rahatsız 
edemezd�m. O koltuklar bana yabancı 
değ�ld�r kısacası. Ama b�r okul 
müdürünün okul tems�l� �ç�n n�ye 
organ�zasyonun başına geçt�ğ�n� merak 
etm�şt�m. Sanat ve bürokras� 
arasındak� mesafey� o yaşta b�le 
önemsem�ş olmalıyım. O sıralarda 
edeb�yat �le yakından �lg�l� olduğunu 
b�lmed�ğ�m ve gözümde koskocaman 
Fener L�ses� Müdürü olan Ham�t Hoca 
ben� tanıdı. B�r yandan o otor�ter 
ses�yle okul etk�nl�ğ� �ç�n çıkardıkları 
derg�n�n sayfalarının katlanması �le 
görevlend�rd� ben�, d�ğer yandan da 
sahnedek� düzenleme �le �lg�l�yd�; 
ben�m de ders�me g�ren Türkçe 
öğretmen� �le tartışıyor muydu yoksa? 
Aralarındak� konuşma/tartışma 
tems�l�n başarısı �ç�n yapılan b�r 
durumdu olasılıkla; ben ne b�ley�m? 
İnsanların sesler� az yükselse 
b�rb�rler�ne kızmış g�b� gel�yor 

çocuklara… (Daha sonra bu anıyı 
konuştuğumuzda Ham�t Hocam tems�l�n 12 
Eylül sonrası hazırlanan b�r Atatürk'ü anma 
etk�nl�ğ� olduğunu hatırladığını, b�r okul 
gazetes� çıkarıldığını ve genç yaşta rahmetl� 
olan Türkçe öğretmen�m�zden bahsett�. 
Gözümün önünde genç, çokça espr� yaparak 
ders anlatan, yakışıklı, zaman zaman da 
parlayan hal� geld� öğretmen�m�z�n. Hayatta 
olmadığını b�lm�yordum ve üzüldüm 
doğrusu.) 

Evet, o kuşak öğretmenler� b�r ölçüde 
otor�ter ve tatlı sert b�r öğret�m 
geleneğ�nden gel�yordu. K�m�s�nde sertl�k 
belk� daha fazlaydı. 

Behçet Kalaycı öğretmen �se bana uzun 
süre kend� çabamla keşfett�ğ�m b�r şa�r 
olarak Zonguldak'ı, Zonguldaklıları anlatan 
b�r yazar olarak rehberl�k edecekt�. Her 
zaman yazarlarımın bana sır olarak 
yansıyan ulaşılamazlıklarından 
etk�lenm�ş�md�r. Tanıma �ht�mal�m yok g�b� 
gel�rken Doğan Haber Ajansı �ç�n çalıştığım 
dönemde Behçet öğretmen�n de haberler�n� 
yapmak nas�p oldu. Hoca henüz 
hayattayken ZOKEV onun �ç�n b�r gece 
düzenled�. Bunun �ç�n yaptığımız 
haberlerden b�r�n� hatırlıyorum. Hocanın 
yaşamını Bursa'da sürdüren esk� b�r 
öğrenc�s� okuyup, hocayla bağlantı kurmak 
�ç�n ajansı aradığını öğrenm�şt�m. Yanlış 
hatırlamıyorsam o anma geces�ne kalkıp 
gelm�şt� de… 

ZOKEV'�n geces�ne karnımda ağrılarla 
g�tm�şt�m. Uzaktan da olsa hayattayken tek 
karşılaşmam odur. Cesaret ed�p yanına 
g�d�p de “Türküsüz Kent'� yıllarca sesl� 
olarak t�yatral b�r şek�lde canlandırırdım 
evde” d�yemed�m.    
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Kırk dört yıl öncek� gazetec�l�k 
eğ�t�m� yıllarında, Asım Bez�rc� ve 
Rauf Mutluay'la b�rl�kte Türk�ye'n�n en 
önde gelen edeb�yat eleşt�rmenler� 
arasında sayılan merhum Tah�r 
Alangu'dan 3 yıl boyunca Cumhur�yet 
Dönem� Türk Edeb�yatı, esk� Yunan'da 
ş��r, t�yatro ve tragedya, dünyada ve 
Türk�ye'de roman ve öykü vb. b�r d�z� 
başlık altında edeb�yat eğ�t�m� ve 
edeb�yat eleşt�rmenl�ğ� dersler�, yanı 
sıra, İstanbul Güzel Sanatlar'ın efsane 
hocalarından merhum Prof. Dr. Sezer 
Tansuğ'dan �se 2 yıl süreyle sanat tar�h� 
ve sanat eleşt�rmenl�ğ� dersler� 
almıştım. Genel olarak sanatın, özel 
olarak edeb�yatın ne denl� c�dd�, 
karmaşık, yorucu, çek�c�, olağanüstü 
b�r uğraş olduğunu o dönemlerde 
kavramıştım. Edeb�yat ve sanattan h�ç 
uzak kalmadım, b�r “Edeb�yat ve sanat 
dostu” olmanın ötes�ne geçmed�m; 
kend�me “Edeb�yatçı” ve “Edeb�yat 
eleşt�rmen�” sıfatı �l�şt�rmey� 
amaçlayan b�r yolda �lerlemey� h�ç 
düşünmed�m. Ama edeb�yat ve sanata, 
edeb�yatçıya ve sanatçıya b�l�nçle ve 
�çtenl�kle saygı ve sevg� duymak en 
anlamlı kazanımım oldu. Demem o k�, 
b�r edeb�yat ve sanat yazısı yazmak 
ben�m �ş�m ve hadd�m değ�l. Ama 
ş�md� Çaycumalı hemşer�m merhum 
Behçet Kalaycı'nın anısına böyle b�r 
görevle karşı karşıyayım. B�r şa�r �ç�n 
yazmak, b�r yazarın yazarlığını 

anlatmak bana göre b�r �ş m� b�lm�yorum 
ama denemekten zarar gelmez d�yerek �şe 
koyuluyorum.

***
Şa�r-yazar, öğretmen Behçet Kalaycı, 

yer�nde b�r yaklaşımın ve n�telemen�n 
karşılığı olarak   “Türküsüz Kent” ve  
“Kıvırcık”la özdeşleş(t�r�l)m�şt�r. B�r ş��r 
k�tabı ve b�r roman… H�kayeler� de var 
Kalaycı'nın. Söz gel�ş�  “Mehemmed Hoca”, 
yalın ve olağanüstü b�r kurgu. Eğer üstünde 
b�raz daha fazla çalışılsaydı kanımca 
gerçekç� edeb�yatın ulusal ölçekte güzel 
örnekler�nden b�r� hal�ne geleb�l�rd�. 
H�kâyey� okuduktan sonra,  “Behçet 
Kalaycı'nın yaşıtı olsaydım ve çevres�nde 
bulunsaydım h�kaye yazmasını ısrarla 
öner�rd�m” d�ye düşünmekten kend�m� 
alamadım. Sözün en başında d�yeb�l�r�m k�, 
Behçet Kalaycı yazın sanatının her alanında 
başarı göstereb�len b�r yeteneğe sah�p ama o 
sözcükler�n büyüsüne kapılarak ş��r�n 
peş�nden g�tmey� (daha çok) yeğlem�ş ve 
“Türküsüz Kent” Zonguldak'ı ş��r d�l�yle 
anlatmış. 

***
Oysa ş��r, söz sanatlarının en esk�s�, en 

kolay(!) görünen� ama en zorudur. Ş��r 
d�l�yle sanat yapmak zordur zor olmasına 
ama b�zde “Şa�r olmak” en kolay �şt�r. Dört 
satırı alt alta get�ren kend�ne hemen “Şa�r” 
sıfatını konduruver�r. Nedense en çok da ş��r 
okumadan ş��r yazmaya kalkanlar başvurur 

BEHÇET KALAYCI VE TÜRKÜSÜZ KENT Hasan ATAMAN
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bu yola. Cesaret cehaletten gel�r sözü 
de bu anlama gelse gerek.

***
Her neyse b�z y�ne Behçet Kalaycı'ya 

dönel�m. 
Kıvırcık romanı, çeş�tl� h�kayeler� 

önümüzde dururken, Behçet Kalaycı'yı 
yalnızca “Şa�r” olarak n�telemek 
haksızlık olmaz mı?  Bence olur ama 
Kalaycı'nın Zonguldak ve madenc� �ç�n 
yazdıkları öyles�ne �çten, öyles�ne 
yalın ve gerçekç�, öyles�ne Zonguldak, 
Çaycuma, Devrek sevg�s�yle yüklü k�, 
her okuduğumda “Şa�r Behçet 
Kalaycı” demekten başka aklıma b�r 
şey gelm�yor.

“Toprak altında yaşayan yalnız 
böcekler m�d�r?

Tonya'lı Al� sek�z vard�yasında 
�şç�d�r.

Tonya neres�, Üzülmez neres�, 
Ağlamaklı eder �nsanı 
Öykünün ger�s�.
Tonya'lı Al� d�pten deler dağları
Lâğımcıdır.
El�nde tabancası,
B�rkaç papele yaşar
Tüm yaşantıların en namuslusunu.
C�ğerler�nde kara tozlar,
C�ğerler�nde sarı tozlar.
Her zerres� toz �ç�nde kıllarının, 

et�n�n
Gözler�nde tüten memleket�n�n 
Yanar �ç�nde özlem ateş�.
Vard�yanın sonunda 
İr� b�r kömür parçası g�b�
Çıkar dışarı.

Gün ışığında öksürür.
Öksürdükçe c�ğerler�n� tükürür.
Oy anam Tonya neres�, Zonguldak 

neres�,
Ne gaybana dered�r şu Üzülmez deres� ”
…
Behçet Kalaycı, belk� o yıllarda yaygın 

olan eğ�l�m�n etk�s� veya ş��re olan 
düşkünlüğünden kaynaklanan özel seç�m� 
neden�yle zaten kend�s�n� “Şa�r” olarak 
tanımlar. Ayrıca Kalaycı'nın ş��r tekn�ğ�nde 
Rüştü Onur ve Muzaffer Tayy�p Uslu 
benzerl�ğ� de d�kkat� çek�yor…

“Ben bu kent�n aylak şa�r� 
Ben, 
Bu onurlu sürüngen
Nasıl da sever�m s�z�,
S�z�n g�b�ler�, 
Ruhumla aranızdayım her akşam,
Gel�p çökemem sofranıza.
Kıravatlı oluşumdan değ�l,
Oldum olasıyla
Alışamadım rakıya.
Gene de b�r gün 
Ufkun tutuştuğu b�r akşam saat�nde
Sığınarak �zn�n�ze
 Katılıp mecl�s�n�ze 
B�r kadeh rakınızı �çmek �ster�m.”
***
Yıllar önce, Türküsüz Kent'� haftadan 

haftaya Demokrat Çaycuma'da 
yayınlamıştık. Bu küçük k�tabın adeta altını 
üstüne get�rm�ş, dey�m yer�ndeyse yalayıp 
yutmuştuk. Hep önümüzde, masamızda 
duran Türküsüz Kent'�n kapağını her 
açışımızda sıcaklığını yen�den h�sseder, 
eks�lmeyen b�r heyecanla tekrar, tekrar 
okurduk.
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“Çaycuma �le F�lyos arası
Sıfır rakım. 
Işıldayan raylarda
Gümüş benekl� b�r yılan g�b� 

süzülür 
Hasret kavuşturan.
Düzköylü mak�n�st  Mustan
Yanık b�r düdük ses�yle
Selâmlar dağı taşı
Yürekler� �k� şak eden bu ses
K�m�ne of çekt�r�r
K�m�ne  döktürür gözyaşı.
Akpınar yamaçlarında yankılanır
Kad�r'�n ağlamaklı ses�:
«Gırandan doğan aydur
Sevd�ğ�m sarı yardur
İsted�m vermed�ler
Vaydır hallarım vaydur»
İk� çek�şte baş döndüren
Ayınga g�b�d�r türküler,
Rüzgârına kapılanın
Ayağını yerden keser.
Gözgöze geld�k Koca Yusuf'la
Aynı yolu yürümüş
Yorgun �k� yolcu g�b�yd�k.
Çay üstüne çay,
Tütün üstüne tütün �çt�k
B�lmem neden o akşam
Söylenecek çok şey vardı
Ama h�çb�r�n� söylemed�k.
«Eyvallah» ded�m, yek�nd�m şöyle 

b�r
Babaca okşayıp sırtımı
«Uğurlar ola, her zaman bekler�z,
Fak�rhane sen�nd�r.»
Büzülüp paltomun �ç�nde 
Yürüdüm karanlıklara…”

***
Behçet Kalaycı, ş��r�nde �mgelere 

başvurmaz; olayların doğrudan �ç�nde değ�l 
ama çevres�nde, yakınında hemen yanı 
başındadır. Kahramanları, her gün sokakta 
gördükler�d�r,  kapı komşularıdır, aynı 
kentte, aynı günlük yaşamı paylaştığı 
hemşehr�ler�d�r. Kanımca, Behçet 
Kalaycı'ya edeb�yatta gerçekç� anlayışın 
savunucusu demek yanlış olmaz. 
Yazılarının ve d�zeler�n�n �çer�ğ�ndek� 
romant�zm, gerçekç� sınırların dışına 
çıkmaz. Kalaycı, bu yazın anlayışında, 
dönem�n yaşam koşullarının etk�s�n� şu 
sözlerle vurgular: “Köy Enst�tüsü çıkışlı 
şa�r ve yazarlarımız yaşadıklarını yazdılar. 
Ben de hep yaşanmışı yazdım. Ş��rde, 
romanda, anılarda hep bu yürek sızlatan 
yaşanmışı... B�z�m kuşak 2. Dünya 
Savaşı'nın 'Karartma Geceler�'n� yaşadı. 
Ekmeğ� ves�kayla yed�. Çayı kuru üzüm 
taneler�yle tatlandırdı. Sonra, Soğuk 
Savaş'ın bunalımlarını ve 'öküzün altında 
buzağı arayan' baskıcı yönet�mler�n göz 
haps�nde terörün d�kalasına hedef oldu. 
Fakat yılgınlık ned�r b�lmed�. Bugün 
demokras�n�n vazgeç�lmezl�ğ� bazı kafalara 
dank etm�şse, bunda kuşağımın onurlu ve 
dayançlı savaşımının payı büyüktür.” (Kıyı 
Derg�s�, Yıl 6 Temmuz 1992, Sayfa 8, 
Röportaj: Met�n Turan)

***
Behçet Kalaycı'nın ş��r�nde kahramanlar; 

maden �şç�ler�, her gün karşılaştığımız 
sıradan �nsanlar, Zonguldaklı, Çaycumalı, 
Devrekl� köylüler, mekanlar �se, Zonguldak 
caddeler�, l�man çevres�, Karaden�z'�n 
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dalgaları, maden ocakları, Zonguldak-
Çaycuma arasında �şleyen yolcu 
trenler� ve Zonguldak'ın büyüley�c� 
yeş�l doğasıdır. Behçet Kalaycı'da 
Zonguldak sevg�s� olağanüstü 
boyutlardadır: “Çocukluk ve 
gençl�ğ�m�n en renkl� günler� 
Zonguldak'ta geçt�. Ondan uzakta 
yaşadığım yıllarda defne kokulu 
rüzgârlarını hep burnumda, den�z�n�n 
tuzlu ser�nl�ğ�n� der�mde duydum. B�r 
nostalj� ben� hep ona doğru çekt�. Kaç 
kez ayrıldım, y�ne döndüm. Anamı ve 
n�ce sevd�kler�m� toprağına verd�m. B�r 
ş��r�mde Zonguldak halkı �ç�n;  'Yurt 
bahçeler�nden kopmuş b�r ç�çek / türlü 
renk ve kokularıyla gelerek / yaratmış 
bu sevecen halkı / b�r güldestede 
b�rleşerek' dem�şt�m. Zonguldak halkı 
ben�m �ç�n hep b�r güldeste olarak 
kaldı...”  (Evrensel Kültür, aylık kültür, 
sanat, edeb�yat derg�s� Kasım 1997, 
Sayı 71)

***
Şa�r Behçet Kalaycı, 1940'lı yıllarda 

EKİ Plan Bürosu'nda çalışırken maden 
�şç�ler�n�n ç�lel� ve zorlu yaşamına 
doğrudan tanık olur. “Barış 
zamanında en çok şeh�t veren” 
Zonguldak'a ve maden �şç�ler�ne karşı 
devlet�n �lg�s�zl�ğ�ne s�tem eder: 
“Chop�n'�n cenaze marşıyla bayrağa 
sarılı tabultlar geçerd� pencerem�z�n 
altından. Sayıları değ�ş�k olurdu her 
kez. Gr�zunun alev kasırgasında yüz üç 
k�ş� kavrulup g�tm�şt� b�r kez. 
Ölenlerden bazılarını tanıyordum. 

Bıyıkları yen� terlem�ş su g�b� 
del�kanlılardı.” (Anadolu Ek�n�, yıl 3, sayı 
16, 17, 18, Sayfa 32. Söyleş� Met�n Turan)

“08 vard�yasının
Uyan borusuyla başladı sabah.
Doyulmamış uykuların ağırlığı 
Sürmel� gözler�nde 
Maden �şç�ler�n�n
Ben�mse
B�r üzünç duyumsadığım.
Önünde tuzlu den�z yel�n�n
Bulutlar darmadağın, 
Bulutlar �se bulanıyor
Kent�n üstünde.
Kül reng� b�r ç�sent� yoğunlaşıyor
Damla damla
Saçlarımızda…”

***
Behçet Kalaycı'nın öneml� olarak 
değerlend�rd�ğ�m �k� özell�ğ�n� burada 
vurgulamak �st�yorum. B�r�nc�s�, Rüştü 
Onur ve Muzaffer Tayy�p Uslu'ya özel 
değer vermes�, �k�nc�s� �se Nazım 
H�kmet'ten h�ç söz etmemes� ve “uzak 
durmayı” terc�h etmes�.  Ne var k�, özell�kle 
Muzaffer Tayy�p Uslu'yla �lg�l� 
yaklaşımlarında ve Muzaffer Tayy�p'le 
�l�şk�lend�rerek Nazım H�kmet'le �lg�l� 
göndermes�nde c�dd� yanılgılar –belk� de 
önyargılar, vardır. B�r röportajında �k� şa�r 
�ç�n şunları söyler Behçet Kalaycı: “M. 
Çel�kel L�ses�'nde o yıl b�r şa�r daha vardır 
k�, adı da�ma Rüştü (Onur) �le b�rl�kte anılır 
olmuştur. Doğumunda ve ölümünde  onu �k� 
yıl gec�kmeyle �zler. İk�s�n�n de ölümü 
veremden olmuştur. Bu şa�r Muzaffer Tayy�p 
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Uslu'dur. Onun da ş��rler� derg�lerde 
çıkmaktadır. Aralarında sıkı b�r 
dostluk başlar. Karakterler� 
b�rb�rler�n�n tam karşıtı olmasına 
karşın dostluklarını perç�nleyen ortak 
payda ş��rd�r. İk�s� de adeta b�r ş��r 
del�s�d�r. Rüştü'nün er�nc� tanrıda 
aramasına karşılık Muzaffer koyu b�r 
n�h�l�stt�r. Nazım'ı h�ç d�l�nden 
düşürmez...” (Kıyı Derg�s�, Yıl 6, 
Aralık 1991 S. 69.  Sf.29.)

Kalaycı bu değerlend�rmes�ndek�  
“Koyu n�h�l�st” n�telemes�yle yalnızca 
M. Tayy�p Uslu'yu yanlış 
değerlend�rmekle kalmamış, aynı 
zamanda Nazım'ı da aynı kategor�yle 
koymuş veya daha �y�mser b�r 
yaklaşımla, “N�h�l�st” kavramını eks�k 
b�lg�yle yanlış kullanmıştır. “Moral 
gerçeğ� ve değerler� reddeden; her 
türlü gerçek varlığı �nkar eden aşırı 
b�reyc�l�k, yokçuluk; her türlü s�yasal 
düzen� �nkar eden, toplumun b�rey 
üstünde h�çb�r baskısını kabul 
etmeyen” felsefi görüş olarak 
özetleyeb�leceğ�m�z n�h�l�zm ne Nazım 
H�kmet'te vardır, ne de M. Tayy�p 
Uslu'da. Nazım H�kmet, sosyal�st 
düzen� savunur, M. Tayy�p Uslu �se 
Atatürkçü'dür. Muzaffer Tayy�p, Rüştü 
Onur'la kend�s�n�n dünya görüşünü ve 
sanat anlayışlarını şöyle özetler: “… 
Ne ben, ne arkadaşım papyon kravatlı, 
uzun saçlı tufeyl�lerden değ�l�z. Ş��r�, 
aşk mektubu ve şa�r�, kara sevdalı b�r 
aşık telakk� etmeyen, real�st dünya 
görüşüne sah�p genç Kemal�st nesle 
mensubuz…” (Kömürde Açan Ç�çek, 

H. Kalyoncu, sf. 497)

***
Yerel, kültürel değerler�n korunması, yen� 

kuşaklara tanıtılması, kültürel sürekl�l�ğ�n 
sağlanarak kültürel zeng�nl�ğ�m�z�n 
büyütülmes� b�reyler olarak b�zler�n, yerel 
kurumlarımızın ve s�v�l toplum örgütler�n�n 
önünde b�r görev olarak her zaman 
durmalıdır. 

Çaycumalı Şa�r-Yazar Behçet Kalaycı 
yerel kültürümüzün temel taşlarından b�r� 
olarak önem�n� ve değer�n� her zaman 
koruyacaktır. Bu cümleden olarak merhum 
Behçet Kalaycı'yı sevg�, saygı ve şükranla 
anıyorum.  
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Yayımlanması düşünülen bu broşür 
�ç�n neler yazab�leceğ�m� düşünürken, 
mutlu b�r rastlantı sonucu, b�r grup 
okul arkadaşımla b�r araya geld�k b�r 
düğünde. Çek�ld�ğ�m�z b�r masada esk� 
zamanları konuşurken söz döndü 
dolaştı öğretmenler�m�ze geld�. 
Hasretle andık pek çoğunu… Had� 
doğrusunu söyleyey�m, bazılarını 
anarken k�m�ler�m�z yüzünü 
buruşturdu… Hatıramızda �y� �z 
bırakmamışlardı demek k�… Herkes�n 
hayırla andığı öğretmense Behçet 
Kalaycı oldu. Okul zamanında 
�l�şk�ler� nasıl olursa olsun, herkes 
büyük b�r saygıyla söz ed�yordu 
ondan... Kend�mden yola çıkarak bu 
saygının nedenler�n� anlatmalıyım 
ded�m kend� kend�me… Penceremden 
bakarak, gördüğüm Behçet Kalaycı 
portres�n� ç�zmel�yd�m… Herkes�n 
duyduğu katıksız saygı buralarda 
g�zl�yd� çünkü…

Son derece şık b�r takım elb�se 
�ç�nde, tunçtan b�r ab�de g�b� d�md�k 
sınıfa g�rd�ğ�nde, yüzünde henüz tüy 
b�tmem�ş b�r çocuktum… On �k�, en 
çok da on üç yaşındaydım… Eh, 
alçakgönüllü davranmaya gerek yok, 
son derece başarılıydım da… Zeh�r 
g�b� b�r öğrenc�yd�m ama aklım, fikr�m 
sokağın uğultusundaydı… Ülken�n 
bambaşka umutlarla yarınlara 
yöneld�ğ� o ateşten günlerde, ben de 
katmıştım sokağın uğultusuna 
yüreğ�m�… Yarının aydınlık 
Türk�ye's�n� kurmak �ç�n yola çıkan 

düş �nsanlarının arasında yer�m� çoktan 
almıştım… Ş��re düşkündüm. Şa�rler�n 
sözcüklerle yarattığı anlam der�nl�ğ�nden 
daha çok anlatmaya çalıştığı sevg� dolu 
dünya cezbed�yordu o sıralarda ben�… D�le 
get�r�len �ncel�kl� duygular, b�r ulu ırmaktan 
çağlayan sular g�b� doluyordu �ç�me… İy� 
de okuyordum… Az�z Nes�n, Yaşar Kemal, 
Fak�r Baykurt, Aytmatov romanlarının 
öyles�ne �ç�ndeyd�m k�, oralardak� 
kahramanlar, çocuk düşler�me doluyordu 
geceler�… D�ğerler� �ç�n de öyleym�şt�r 
muhakkak, öğretmenden daha çok b�r 
“b�lge” olarak görüyordum Behçet 
Hoca'mı… Çok kısa b�r zaman �ç�nde, 
mesleğ�n�n z�rves�ndek� b�r usta �le t�lm�z� 
arasındak�ne benzer �l�şk� başladı aramızda. 
H�ç d�le gelmem�ş, söylenmem�ş duygularla 
bezel� b�r �l�şk�yd� bu… Doğrusunu 
söylemek gerek�rse, d�ğer arkadaşlarımdan 
başka b�r yere koyuyordu ben�… Kılı kırk 
yaran t�t�zl�ğ�ne karşın, yazılılarda ufak 
tefek kusurlarımı görmezden gel�yor, notta 
bana son derece cömert davranıyordu hatta. 
Yüz bulduğumdan olacak, hayata da�r, 
�lg�l�, �lg�s�z kafama takılan ne varsa ona 
soruyordum… O da h�ç yüksünmeden uzun 
uzun anlatıyordu… 

Ben de öyleyd�m ya, benden daha haylaz 
k�m� arkadaşlarım bunu çok çabuk 
keşfetm�şlerd�. Ders� kaynatmak �sted�kler� 
zaman, “Gözünü sevey�m bugün çok soru 
sor” d�ye gaza get�rmeye çalışıyorlardı 
ben�… Bazen başarıyorlardı da… O vak�t 
hayattan, ş��re, s�yasetten hayat b�lg�s�ne 
enva�çeş�t konunun konuşulduğu b�r 
atmosfere bürünürdü sınıf… 

BEHÇET KALAYCI: BİR BİLGE ÖĞRETMEN Ahmet Öztürk
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“Konuşulduğu” dememe bakmayın, o 
anlatır b�z d�nlerd�k… Aklımızın 
almayacağı kadar esk� zamanları, 
Türkçeye olan müth�ş hak�m�yet� ve 
espr�lere bezeyerek anlatırdı sevg�l� 
öğretmen�m. O anlatırken dünyanın 
bütün b�lg�s�ne sah�p olduğunu 
düşünür, hayran b�r çocuk sev�nc�yle, 
bunca şey� aklına nasıl sığdırdığına 
şaşardım… Konuşmalarında b�r fikr�n 
propagandasını yaptığı sanılmasın 
sakın, ülkede olan b�ten� anlatmaya 
çalışırdı yalnızca… Elbette hep�m�z�n 
çok farkında olduğu b�r bakışı vardı 
dünyaya… Su katılmamış b�r 
Atatürkçüydü en başta… Atatürk 
sevg�s�n� büyük b�r aşkla aşılamaya 
çalışırdı… Ders�m�z Türkçe olduğu 
�ç�n çok da konusu değ�ld� ama ne 
yapar eder, sözü oraya get�r�r, Ulusal 
Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığını, 
bu ülken�n hang� zorluklarla 
kurulduğunu adeta nakşederd� 
beyn�m�ze… Son derece şık 
ceketler�n�n ceb�nde, her zaman b�r 
k�tap olurdu… Çoğu zaman “Kapatın 
defterler�” der, o k�taplardan ş��rler, 

öyküler okurdu… O vak�tlerde 
yayımlanmış tek k�tabı olan “Anılar 
Geç�d�”nden pasajlar okurken, anlattığı 
eşs�z doğanın �ç�nde kaybolur g�derd�k… 
Ömrü uzun yıllar �darec�l�k yaparak geçm�ş 
meslek hayatının z�rves�ndek� b�r öğretmen, 
müfredatı b�r kenara koyup, eksen�nde 
hayat ve hayal b�lg�s� olan dersler ver�yor 
öğrenc�ler�ne… K�taba pek uymasa da, 
eğ�t�m�n amacı da bu değ�l m� zaten…

Ondan edeb� hazları, sanat duygusunu, 
�nsan ve yurt sevg�s�n� öğrenerek “pek�y�” 
derece �le mezun oldum… Sonrasında da 
h�ç kes�lmed� �l�şk�m�z. Emekl� oluncaya 
kadar, okulda z�yaret�ne g�tt�m kaç kez… 
Doyamamış olmalıyım k�, sınıfına g�r�p 
ders�n� d�nled�m… Emekl� oldu, o 
zamanların tek �let�ş�m aracı olan mektupla 
sürdü �let�ş�m�m�z… Zonguldak'tan ayrılıp 
Ankara'ya yerleş�nce b�r ara kopar g�b� 
oldu, uzun müddet adres�n� elde 
edemem�şt�m çünkü… Sab�t telefonu vardı 
ama teknoloj� ş�md�k� g�b� olmadığı �ç�n 
numarasını bulmak epey b�r meseleyd�… 
Daha sonra her sayfasına başka türlü 
vurulduğum “Türküsüz Kent” adlı ş��r 
k�tabını, artık kend�s� de �ç yakan b�r anıya 



65

dönüşen, Yetman K�tabev�'n�n 
v�tr�n�nde gördüm… Büyük b�r 
heyecanla sarıldığım k�tap b�r 
Zonguldak ağıtı g�b�yd�… Dünyaya 
hep güzell�kler�n penceres�nden bakan 
b�r estet�n, vurgunu olduğu kent�n�n 
y�t�p g�den değerler�ne yaktığı acılı b�r 
ağıt… Adı da h�ç yabancı değ�ld�. 
Sevg�l� öğretmen�m her şeyden olduğu 
g�b� türkülerden de söz etm�ş, bu acılı 
kent�n türkü yakmaktan b�le ac�z 
olduğunu söylem�şt� kederle… Her 
cümles�n� gönül bahçem�n köşeler�ne 
özenle yerleşt�rd�ğ�mden olacak, 
k�tabın manev� �kl�m�ne çok çabuk 
g�rm�şt�m ama kend�n� göreb�lsem ne 

kadar da çok soracak şey�m vardı… K�m� 
sözcükler�n peş�nde koştum uzun süre, 
m�toloj�k kavramları anlamaya çalıştım… 
El�mdek� kaynaklar yetmed�ğ� �ç�n 
kütüphaneye b�le g�tt�m kaç kere… Behçet 
Kalaycı g�b� kent�n b�r başka kültür anıtı 
olan Mehmet Yılmaz'ın Karya 
K�tabev�'ndeyd� sanırım, “Kıvırcık” 
romanın �mza gününde, yıllar sonra, uzun 
uzun konuşma şansımız oldu sevg�l� 
öğretmen�mle... O da öyle düşüneceğ�m� 
sezm�ş olmalı k�, �nc� g�b� el yazısıyla 
“Geleceğe doğru b�r umut tomurcuğu 
olarak gördüğüm sevg�l� öğrenc�m Ahmet 
Öztürk'e” h�tabını yazarak, sunab�leceğ� en 
güzel armağanı verm�şt� o gün bana… 
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Behçet Kalaycı'nın umut tomurcuğu 
olmak, çocuk günler�mde hayal b�le 
edemeyeceğ�m b�r makamdı çünkü…

Onun küçük dokunuşlarla açığa 
çıkardığı yazı heves�m h�ç solmadı 
sonrak� yıllarda da… K�taplar en 
değerl� varlıklarım olarak, ev�m�n 
başköşes�nde hep yer�n� aldı… 
Okudukça, öğrenme arzum daha da 
çoğaldı, öğrend�ğ�m her şey daha fazla 
soru çoğaltıyordu �ç�mde… 
Sorularımın peş�nde koştum 
durmadan… İlk gençl�ğ�m�n en 
coşkulu zamanlarında, herkes 
bambaşka duygular peş�ndeyken, 
öğrenmeye aç b�r şek�lde, kültür 
etk�nl�kler�n�n müdav�m�yd�m bense, 
her b�r�yle b�r başka zeng�nleş�yordum 
çünkü… Sevg�l� öğretmen�mle, çok sık 
olmasa da, görüşmeler�m�z sürüyordu 
bu arada... Hayatımın b�r başka m�ladı 
olan Zonguldak Kültür ve Eğ�t�m 
Vakfı'nın kurulmasıyla statüm de 
değ�şt� kentte. Etk�nl�kler�n �zley�c�ler� 
değ�l, düzenley�c�ler�, planlayıcıları 
arasındaydım artık. Zonguldak'ın 
kültürel gel�ş�m�ne h�zmet etm�ş, 
kentte yaşadığı zaman d�l�m� �ç�nde 
�l�n sosyal- kültürel şek�llenmes�ne 
katkı sunmuş �nsanlara saygı geceler� 
düzenleme kararı aldık ZOKEV'de. 
Aklımıza gelen �lk �s�mlerden b�r� 
Behçet Kalaycı'ydı. Büyük b�r şevkle 
hazırlandık Kasım 2004'te yaptığımız 
o geceye. B�r büyük kadro olarak 
kollarımızı sıvadık. Hem Ankara'dak� 
evler�nde, hem de Çaycuma'da uzun 
görüşmeler yaptık kend�s�yle. Mustafa 

Eyr�boyun tüm görüşmeler�m�z� kayıt altına 
alarak fotoğrafladı. Kapağını Kürşat 
Coşgun'un büyük b�r özenle yaptığı b�r de 
k�tapçık hazırladık. Ankara'dan Sevg�l� 
Ahmet Özer davet�m�z� kırmadı, hem 
hazırladığımız k�tapçığa yazı yazdı, hem de 
etk�nl�ğe katılarak çok güzel b�r konuşma 
yaptı. T�yatro Arın'dan Acar Çakmaklı 
t�yatral b�r göster�yle öğretmen�m�z�n 
ş��rler�n� seslend�rd�. B�r de m�n� konser 
vardı etk�nl�ğ�n �ç�nde… Sevg�l� 
öğretmen�mle Ham�t Kalyoncu fik�r şölen� 
olarak geçen b�r söyleş� yaptı o etk�nl�kte. 
ZOKEV Yönet�m Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Vedat D�dar� açılış konuşmasını yaptığı 
etk�nl�ğ�n sonunda yaptığı h�zmetlerden 
dolayı, kent halkı adına b�r teşekkür plaket� 
sundu sevg�l� öğretmen�me… Hep�m�z ne 
kadar da mutluyduk… Zonguldak'ta kaldığı 
�k� tam gün boyunca dolu dolu paylaştık bu 
sev�nc�…

Yaşamımda key�fle anlatacağım epey b�r 
�ş var. Torunlarıma övünerek anlatacağım 
çalışmalardan b�r� de bu saygı geces� olacak 
mutlaka. O çalışmanın �ç�nde yer alarak, 
ben� ben yapan öğretmen�me b�r parça da 
olsa gönül borcumu ödem�ş olmanın 
hazzını yaşadım çünkü… B�r �nsanı 
yaşarken teşekkür ed�lmes�, onun bu şükran 
duygularına sağlığında tanık olması da çok 
değerl�yd� ayrıca… Görüşmeler�m�z 
telefonla sürerken önce hasta olduğunu 
duydum… H�ç konduramıyordum ama 
sanırım Ham�t Kalyoncu telefonla verd� 
vefat haber�n�… Cenaze tören�ne geç de 
kalmıştık ne yazık k�, haber b�ze ulaştığında 
sevg�l� öğretmen�m çoktan defned�lm�şt�. 
Yaşadığı sürece hep ışık olup çevres�n� 
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aydınlatmış, kr�stal pr�zmalar g�b� 
yoksul ve yaralı ülkes�nden aldığı ne 
varsa, h�ç üzer�nde tutmadan başta 
öğrenme olmak üzere pek çok şeye aç 
topluma verm�ş cumhur�yet�n soy 
öğretmen� yoktu artık aramızda… B�r 
ışık sel� sönmüştü. Kederle kaleme 
sarılıp, şu haber� yazdığımı 
anımsıyorum çeş�tl� gazetelere:

“Zonguldak'ın b�r ulu çınarı daha 
devr�ld�. Emekl� öğretmen, Şa�r Behçet 
Kalaycı Ankara'da 84 yaşında 
yaşamını y�t�rd�.

Öğretmend�.
Otuzdört yıllık meslek yaşamı 

boyunca, b�r gün olsun kolasız 
gömlekle çıkmadı öğrenc�s�n�n 
karşısına. Tıraşsız b�r yüzle hele, h�ç. 
Ceket�n�n düğmes�n� b�le açık gören 
olmadı. Pırıl pırıl g�y�m�, �nanılmaz 
kürsü hak�m�yet�, sınırsız özgüven�yle 
öğretmenden daha çok, b�r b�lgey� 
ansıtıyordu.

Şa�rd�. 
Düşler� körüklerd� yan�. 'Türküsüz 

Kent' adlı ş��r k�tabıyla Zonguldak 
sevg�s�n� d�ze d�ze nakışladı �ç�m�ze. 
'Yüzler� gecelerce kara �çler� apak / 
Hasoğullar veren b�r kovandır 

Zonguldak', d�zeler�n� okuyalı ber�, daha 
çok sever olduk sürme gözlü madenc�ler�. 
'Kıvırcık' romanındak� b�t�ms�z acı b�r kez 
daha dağladı yüreğ�m�z�. Yed�ğ�m�z ekmeğ�n 
değer�n� b�r kez daha öğrend�k.

B�r söyleş�de 'Arsızlık ed�p yaşamaya 
çalışıyoruz, şunun şurasında' dem�şt�. Şa�r 
yüreğ� daha fazla arsızlık etmeye 
dayanamadı. 'Rüştü, Muzaffer, Necat�g�l 
şa�r dostlar / Uzak baharların solgun 
güller� / Kolay değ�l Balkaya saatler�n� 
anarak yaşamak / Sen� zeh�rl� b�r ç�çek g�b� 
kokluyorum Zonguldak' dem�şt� olağanüstü 
güzell�ktek� 'Türküsüz Kent' adlı ş��r�nde. 
Ş�md� uzak baharlardak� solgun güller�n 
yanında o da aldı yer�n�. K�ş�sel tar�h�n� 
Zonguldak'ın tar�h�yle bütünleşt�ren sevg�l� 
öğretmen�m�z� sevg�, gönül borcu ve 
saygılarımızla uğurluyoruz.”

Onu anlatmaya ben�m yazı yeteneğ�m 
yetmez elbette. Ancak yazdıklarım en 
azından b�r fik�r verm�şt�r s�zlere. 
Ölümünün onuncu yılında sevg�l� 
öğretmen�m�, kökler� kent�m�n 
der�nl�kler�ndek� ulu çınarımı, şu acılı 
toprakların yet�şt�rd�ğ� ulu b�lgey� nasıl da 
özlüyorum… Yokluğu sıradağlar g�b� b�r 
boşluk doğuruyor �ç�mde…
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İ. Behçet Kalaycı'nın b�r�nc� basımı 
l992 yılında gerçekleşen "Kıvırcık" 
adlı romanı, b�r solukta okunan 
romanlardan... 

Yapıtın yalın b�r d�l� var. Anlatımı 
akıcı ve çarpıcı. Yer yer ş��rsel b�r 
söyley�ş söz konusu...

Üç yıldır Çaycuma'da görev 
yapmaktayım. Çaycuma`yı, geç�rd�ğ�m 
üç yıldan daha çok sevd�rd�, Behçet 
Kalaycı'nın romanı.

Ş�md� Çaycuma'yı daha çok 
sev�yorum. Sevmek tanımakla 
başlıyor, gerçekten. Hem de otuz 
sek�z�n kasabası olan Çaycuma ve 

Çaycuma`ya sosyal, kültürel ve en çok da 
t�car� bağlarıyla bağlı: Gem�c�ler, Basat, 
Karamusa, Ger�ş, Vel�oğlu, Burunkaya, 
Çayır, Muharremşah, Torlaklar; Bartın'ın 
Serdaroğlu köyü. Bu köylerden gelerek 
Gel�k”te çeş�tl� rollerle yarı maden emekç�s� 
yarı ç�ftç� olarak karşımıza çıkan, umutlar 
ve hayaller �ç�ndek�, tal�hs�z, genç yaşlı 
�nsanlar, romanın k�ş� kadrosunu 
oluşturuyor. Dursun baş kahraman, lakabı 
Çakır. Gem�c�ler köyünden. Ağabey� 
Osman da göçükte kalmış. Ağabey�s�n�n 
hanımı Hat�ce'yle çok küçük yaşta 
evlend�r�lm�ş. Okumadan yana. ly� yürekl�. 
Acem� b�r madenc�. Çalışkan. On dokuz 

SEVMEK TANIMAKTIR Seyfett�n Ceylan
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yaşında. Hayaller� var... Aynı köyden 
Al� Dayı var. Altın kalpl� b�r�s�. 
Dursun'un rehber�. Köy ve kasaba 
dışındak� yolların, mekânların 
Dursun`a açılması, yen� �nsanların 
tanıtılması, tehl�ken�n Gel�k yolunda 
ve ocakta neler olduğu ve tehl�ken�n 
nerelerden ve k�mlerden geleb�leceğ� 
Al� Dayı tarafından anlatılıyor... Al� 
Dayı'nın �y� n�yet�, b�rçok sorun 
karşısında çözümler üretem�yor. 
Hayatı k�tapsız öğrenenlerden. 
Çares�zl�ğ�nde de "Tevekkel ol" d�yor. 
Dursun, "tevekkel ol"u da sorguluyor. 
Akılcı b�r çocuk…

Kasabanın çetes� de var. Çakır, C�n 
Al�, Göçmen Yusuf, Çakır Murat, 
çeten�n romanda adı geçen 
elemanlarından. Çeten�n eleman sayısı 
on �k�. Atlarla gez�yorlar; fiyakalı, 
s�lahlı ve kamçılılar... 

Başta bazlama, keş, malay, kuru 
soğan, cev�z ve �ç�nde yaban� hayatı 
barındıran Gel�k ormanından serpme 
�le yakaladıkları karabakal, sığırcık 
g�b� avlarla karınlarını doyurmaya 
çalışan, yemekte yağı b�nde b�r b�len 
ve köyde sütlü uğmaç çorbası hayal� 
görerek barakalarda barınmaya 
çalışarak on beş günde on �la on beş 
l�ra kazanan emekç�ler�n paraları 
zorbalarca zorla alındığından, Gel�k'te 
bu tal�hs�z madenc�ler�n hayaller� 
yıkıldığından Çaycuma`yı ş�md� daha 
çok sev�yorum. 

Ş�md� Çaycuma'yı daha çok 
sev�yorum. Çünkü. Karamusalı 
domuzdamı ustası Kör Ras�m ve onun 

çırağı, aynı köylü Yusuf`tan... Çünkü 
Basatlı Kuru Şah�n'den. Basatlı Kuru Şah�n; 
çares�zl�kten, ölümüne çalışmak zorunda 
madende... Çünkü, sıtmayla boğuşan Akbaş 
Rıza Torlaklar`dan... Çünkü, romanın 
başkahramanın arkadaşı olan Satı, Bartın'ın 
Serdaroğlu köyünden. Satı �y� çocuk. 
Çalışkan b�r del�kanlı. Saf... Çünkü. Dere 
köylü D�şlek Osman yol boyunda 
kahvehanelerde kumarda y�t�r�yor, maaşıyla 
hür�yes�n�. Çünkü, Çayır'dan İsma�l Ağa. 
Babacan, saygın b�r�. Çayır Mağarası 
önünde çok kuzu çev�rm�ş rakı �ç�rm�ş 
konuklarına...

Ş�md� Çaycuma'yı daha çok sev�yorum. 
Çünkü, Gem�c�ler'den Kayıkbaşrna gel�p, 
kayıkla (sal) F�lyos'u geç�nce, kasabanın 
g�r�ş�ndek� Hal�l Dayı'dan... Hal�l Dayı 
b�rtakım yöntemlerle hastalanan hayvanları 
�y�leşt�r�yor. Alçak köylü Muskacı Hoca'dan 
daha b�l�msel ve akılcı... Kasap 
Samanyemez köyler� t�treten, korku salan 
karakol komutanı onbaşı. Olmayacak �şlere, 
akıla gelmed�k nedenlerden çareler ve 
hayaller üreten falcı... 

Kasabaya b�l�m�, akılı ve uygarlığı 
taşıyan, yayan öğretmen İlhan Bey ve 
kasabanın Halkev�. Dursun'un özlemle 
tanımladığı, �ht�yaç duyduğu, koro ve 
t�yatro çalışmalarının yürütüldüğü halkev�. 
Halkev�n�n önündek� akasyalar...

Otuz sek�zlerde b�le k�m�n ve ne zaman 
d�k�ld�ğ� b�l�nemeyen üç çınar ağacı... 

Korudüzü`nde Gençler B�rl�ğ�'nce 
düzenlenen at yarışları. Nadır ve 
Sıracev�zler. Nadır ve Sıracev�zlere 
Hıdırellezlerde gelme �steğ�nde bulunan 
Dursun'un karısı tal�hs�z Hat�ce...
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Çünkü, Dursunların komşusu 
Han�fe, Han�fe`n�n oğlu maden �şç�s� 
Vel�`den... B�n dokuz yüz otuz sek�z�n 
ek�m�nde Gem�c�ler'de yakılan 
samanlıktan ve sonrasında gerçekleşen 
dayanışmadan... Daha çok sev�yorum 
Çaycuma'yı. 

Balat dağından geçen Zonguldak 
yolu.

Gem�c�ler-Gel�k arası sek�z saat...
Çünkü, �şe g�rmek �ç�n Gel�k'e 

omuzda götürülen çeb�ş ve kazlardan... 
Ve otuz sek�z�n ek�m sonlarında 

Muharremşahlıların çalıştığı ayaktak� 
göçükte on b�r madenc�n�n kalması...

Ve otuz sek�z�n aralık başlarında 
ocakta ölen çakır gözler� kömüre 
dönen genç madenc� Dursun`dan ve 
Çaycuma köyler�nde yaşanan acı ve 
yastan Çaycuma'yı daha çok 
sev�yorum. 

Roman, �nsan �nsan mücadeles� ve 
�nsan doğa mücadeles�... 

B�r de c�n köçeğ� düğünler�yle... 
Altınbaş rakıları, düğün dolmaları... Ve 
sıkılan kurşunlardan daha çok 
sev�yorum ş�md� Çaycuma'yı.

Çaycuma zor ve acı günlerden 
gel�yor buralara. Ondan daha çok 
sev�yorum Çaycuma'yı. Ben zaten 
yaşadığım yerler� hep sevm�ş�md�r. 
Neb�oğlu İlköğret�m'den İsmet 
Öğretmen �y� k�, okuyun d�ye 
yazarının hed�yes�n� verm�ş bana. 
Yazana ve get�rene teşekkürler. Yetk�l� 
ve etk�l� olsaydım okullarımızda 
okuyan çocuklarımızın hem 
yaşadıkları bölgey�, hem de bu yöre 

�nsanının çekt�ğ� ç�ley� ve bölgen�n nereden 
nereye geld�ğ�n� kavramaları �ç�n her okula 
onar k�tap kazandırırdım. İnsan bazen 
tar�h�ne de bakmalı...

Ş��r�mle noktalamak �st�yorum.

İnsan yüreğ�ne güleç b�r güneş 
düşüyordu.

Üstel�k Anadolulu / büyük aşklara
elver�şl�yd� tavlı yürekler�n�z
Kırpmadan, kısarak şarap akımı
gözler�n�z�, o ev�n önünde 

duruyordunuz.
Ve g�dem�yordunuz h�çb�r yere.
Islak d�zelerle ş��rler b�nd�r�yordu.
Zamansız yağmurlar özlemlerle 

gel�yordu.
Durmak b�lmeden yurdumun her 

yer�nden
Eller�, yüzler� kömür karası.
Hala beyaz tükürmek �st�yor 
kahramanların.
Durmak b�lmeden yurdumun her 

yer�nden.

*Bu yazı, Neb�oğlu İlköğret�m Okulu 
yayın organı Neb�oğlu İlet�ş�m gazetes�n�n 
Kasım 2004 tar�hl� 7. Sayısında 
yayınlanmıştır. 
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ZOKEV, Zonguldak'la özdeşleşme 
yolunda koşuyor; Sevg�l� Behçet 
Kalaycı'mızla �lg�l� etk�nl�ğ� bunun 
somut gösterges�d�r. Zonguldak, ona 
göster�len bu duyarlılık ve 
değerb�l�rl�ğ�n gereğ�n� çoktan yer�ne 
get�rmel�yd�.

 *
Behçet Kalaycı, Türküsüz 

Kent�'�yle, Kıvırcık'ıyla, Anılar 
Geç�d�'yle (yayınlanmış yapıtları), 
basıma hazır Zonguldak Dolayları'yla 
gözü ve gönlüyle Zonguldak sevdalısı 
b�r yazın er�m�z. Öğretmen, yazar, şa�r, 
romancı b�r kalem.

B�r Urfa geces�nde gözünü dünyaya 
açan, babasının mesleğ� neden�yle 
Devrek, Çaycuma ve Zonguldak'ta 
k�ş�l�ğ�n� ve k�ml�ğ�n� bulan dostumun; 
bu kez meslek yaşamında da y�ne üç 
ayrı kent buluyoruz: Isparta, Samsun 
ve Çankırı. Ş�md� emekl� olarak da 
Çaycuma, Ankara ve İstanbul'da 
yaşamın k�l�m�n� dokuyor.

 *
Yumuşak, sak�n, eng�n gönüllü, 

abartısız, afrasız tafrasız ve de 
kavgasız b�r k�ş�l�k O. Eş� Suat Abla, 
babamın �lkokuldan sınıf arkadaşı; 
mutlu yuvalarında kend�ler�ne yaraşan 
b�r ömür sürüyorlar. En son 
görüşmem�z Ankara'dak� evler�nde 
olmuştu. Rüştü Onur ve Muzaffer 
Tay�p Uslu ağırlıklı b�r söyleş� 

yapmıştık. 
Sevg�l� Kalaycı'yı ad olarak tanıdım 

önce, “Türküsüz Kent” k�tabıyla b�r 
doktor muayenehanes�n�n bekleme 
salonunda. R�ca ed�p aldım hemen. Sonra 
M. Yaşar B�len aracılığıyla “Anılar Geç�d�” 
geld� önce, sonra da kend�s�: Devrek 
Baston ve Kültür Fest�val�'nde, Rüştü 
Onur Ş��r Akşamları geces�nde yüz yüze 
geld�k.

 *
Kentlerd�r �nsanları besleyen, 

şek�llend�ren. K�m� �nsanlar o kentler�n ses�, 
soluğu, reng� olur çoğu zaman. Şa�r: 
“İnsanlar yaşadığı yere benzer” der; 
bunda şa�rler�n, yazarların, sanatçıların �z� 
de vardır. Yan� b�r eyyamcı değ�l, eylem 
adamıdır onlar. Sevg�l� Kalaycı da yaşadığı 
kente �mza atmayı başarmış b�r�d�r.

Kend�s�yle �lg�l� yazılarım ve 
söyleş�ler�m var. Onları Zonguldak 
derg�m�zde yayımlamıştım. O günü b�r 
fotoğraf kares�ne de sığdırmıştık. 15 yılı 
bulan tanışıklığım, kend�s�n� yazmama 
yeter de artar. Ama onu tam anlatacağımı da 
sanmıyorum. Onun belleğ� b�r gömü adeta.

Düşünceyle, duygu dünyasıyla, 
b�r�k�mler�yle aydınlanmacı k�ml�ğ� 
yansıyor kalem�nden. Öz yaşam 
öyküsünden yansıyor k�; yazdıkları 
yaşadıklarıdır. Onun yaşamıyla örtüşen yanı 
var bu saptamamın. Toplumcu gerçekç� b�r 
yazın er� Kalaycı. Sade, akıcı d�l� ve 
anlatımıyla hemen d�kkat� çek�yor. 

“Zonguldak Dolayları”nda Çelebi Bir İnsan :
   İ. BEHÇET KALAYCI Mustafa Kademoğlu
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Yapıtlarındak� konular, ş��rler�ndek� 
�mgelem varsıllığı, sözcüklere egemen 
olduğunu da göster�yor. Çağrışımlar da 
gücünü buradan alıyor.

 *
İç�ndek� Zonguldak sevdası her an 

taptaze.
Neden Türküsüz Kent't�r 

Zonguldak?
Mehmet Başaran'ın ded�ğ�nce; hep 

ağıtlara yakın duruşundandır 
Zonguldak'ın”…

Türküsüz Kent'te dönem�n�n yazın-
sanat ve kalem erbabının öyküsüne de 
yer verm�şt�r Sevg�l� Kalaycı: 
Zonguldak'ın o dönemden daha da 
ger�ye düştüğünü gözleml�yorum ve 
burkuluyorum. Aynı burukluk 
Kalaycı'da da var.

Den�z� kara, elması kara, acılı 

ezg�ler�n d�llend�ğ�, ocaklardın ölüme 
doymadığı Zonguldak'tır Kalaycı'nın 
Türküsüz Kent�.

 *
Sözün özü şudur: ZOKEV, b�r ayıbı 

daha örtüyor…
Değer� ve önem� kıyıda kalmasının 

anlamsızlığı yanında, değerb�lmezl�ğ�n 
sarmalında hakkı yenm�şlerden b�r�d�r 
Sevg�l� Kalaycı.

ZOKEV'e ve dolayısıyla Zonguldaklıya 
düşen b�r görev kalıyor ger�ye: En azından 
Kalaycı'nın basıma hazır “Zonguldak 
Dolayları” adlı dosyasını k�taplaştırmaktır 
bu görev. 

Seksen�n� aşmış, onurumuz b�r �nsanın 
bundan başka mutluluğu mu olur ! Bu 
mutluluğu es�rgemeyel�m ondan. Saygılar 
sunuyorum Usta'mmm !
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Çaycumalı şa�r ve yazar İ. Behçet 
Kalaycı �ç�n Zonguldak Kültür ve 
Eğ�t�m Vakfı (ZOKEV) tarafından 
27 Kasım 2004 Cumartes� günü “İ. 
Behçet Kalaycı'ya Saygı Geces�” 
düzenlenm�şt�. İ. Behçet Kalaycı 
gece önces�nde Neb�oğlu İlköğret�m 
Okulu yayın organı Neb�oğlu 
İlet�ş�m gazetes�n�n Kasım 2004 
tar�hl� 7. sayısında okulun öğretmen� 
İsmet Akyol'un sorularını 
yanıtlamıştı. 

- Öncel�kle b�ze zaman ayırdığınız 
�ç�n teşekkür eder�z. S�z� tanıyab�l�r 
m�y�z? 

- Çaycuma'nın Kalaycıoğlu 
a�leler�nden�m. A�lem�z�n �lk köken� 
Trabzon. Trabzon'dan gelm�şler. 
Kömürün bulunduğu zaman 
dedeler�m�z, K�l�ml�'de maden ocağı 
sah�b� olmuşlar, Çaycuma çarşısını 
kurmuşlar. A�le büyük ve zeng�n b�r 
a�le. Babam, Urfa Bölge İst�naf 
Mahkemes� Re�s� �ken 1922 yılında 
Urfa'da dünyaya gelm�ş�m. İlkokulu 
Devrek ve Çaycuma'da, ortaokulu 
Zonguldak ve Bartın'da okudum. 
Zonguldak Çel�kel L�ses�n�n l�se 
kısmında b�r sömestr okudum. Oradan 
Kastamonu L�ses�ne g�tt�m. 
Kastamonu L�ses�nden öğretmen 
okuluna müracaat ett�m. 10. sınıftan 
başlayarak b�r sene S�vas Öğretmen 

Okulunda okudum. S�vas'tan Adana 
Öğretmen Okuluna geçt�m. Mezun olduktan 
sonra, Yen�ce'de (l944-1945) b�r yıl �lkokul 
öğretmenl�ğ� yaptım. Yen�ce`de Nah�ye 
Müdürlüğünü de vekaleten bana verd�ler. 
Hem öğretmenl�k hem de Nah�ye 
Müdürlüğü yaptım. Daha sonra Gaz� Eğ�t�m 
Enst�tüsünün Beden Eğ�t�m� Bölümü 
sınavlarına g�rd�m, kazandım. Okurken, b�r 
yıl öğretmenl�k yaptığım �ç�n; askerl�k 
şubes� askerl�k tec�l�m� kabul etmem�ş, 
Devrek Askerl�k Şubes� askerl�ğ�me karar 
verm�ş. Askerl�ğ�m� tamamladıktan sonra 
okula döndüm. Okul b�tt�kten sonra 
Zonguldak Maden Tekn�k Okuluna 
atandım. Zonguldak T�caret L�ses� ve 
Çaycuma Ortaokulunda öğretmenl�k 
yaptım. Zonguldak T�caret L�ses� 
Müdürüyken, Isparta T�caret L�ses� 
Müdürlüğüne atandım. Burada b�r süre 
Beden Terb�yes� Bölge Müdürlüğü 
görev�nde bulundum. Arkasından Samsun 
ve Çankırı T�caret L�ses� Müdürlüğüne 
atandım. Çankırı Öğretmen Okulunu açıp 
müdürlüğünü yaptım. Çankırı'da görev 
yaptığım dönemde Gaz� Eğ�t�m 
Enst�tüsünde g�rd�ğ�m sınavla branş 
değ�şt�rerek, Türkçe-Edeb�yat 
öğretmenl�ğ�ne geçt�m. Zonguldak T�caret 
L�ses� yönet�c�l�ğ�ne tekrar döndüm. B�r 
süre m�lletvek�l� adaylığı �ç�n görev�mden 
ayrıldım. Ankara'da Akşam T�caret 
L�ses�nde tekrar öğretmenl�ğe başladım. 
Branş değ�şt�rerek Türkçe – Edeb�yat 

TÜRKÜSÜZ KENT'İN ŞAİRİ: 
İ. BEHÇET KALAYCI İsmet Akyol
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öğretmen� oldum. Zonguldak Merkez 
Ortaokulu Türkçe öğretmenl�ğ�nden 
1981 yılında emekl� oldum. 
Zonguldak'ta Behzat Baruönü �le 
b�rl�kte Yüksel�ş (�lk sayı 29 Ek�m 
1950), Samsun'da öğrenc�ler�mle 
b�rl�kte Uyanış derg�s�n� çıkardım. Ş��r, 
öykü ve deneme yazılarım Bucak, 
Yüksel�ş, Uyanış, Meşale, Demet, 
İmbat, Anadolu Ek�n�, Kıyı, Yankı, 
Zonguldak derg�ler�yle bazı 
gazetelerde yayımlandı.

- Edeb�yata nasıl başladınız? 
Öğretmenl�ğ�n�z�n yazdıklarınıza 
etk�s� oldu mu?

- Öğretmenl�k ç�lel� meslekt�r. "Ben� şa�r 
ett� ağır başımın / B�t�p tükenmeyen derd� 
belası" der, Rıza Tevfik b�r ş��r�nde. Ben 
çok önce başladım, �lk ş��r�m� yazdığım 
zaman on yaşındaydım. Babam ben dokuz 
yaşındayken ölmüştü. Zaten ev�m�z k�taplık 
g�b�yd�. Babam okumayı seven �nsandı. 
Babamın ölümünden sonra annem k�tap 
okumayı sürdürdü. Robenson, B�nb�r Gece 
Masalları doyamadığımız, sevd�ğ�m�z 
k�taplardandı. O ortam ben�m ş��re, 
edeb�yata, kültüre yönelmemde etk�l� oldu. 
Kompoz�syon yazsam, ne yazsam hocalar 
çoğaltıp cepler�nde taşırdı. B�z�m evde en 
çok okunan Namık Kemal'd�. Ben de 
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Namık Kemal hayranı olarak 
büyüdüm, yet�şt�m. Onun ş��rler�yle, 
kas�deler�yle coşardık. "Felek her türlü 
esbabı cefasın toplasın gels�n / 
Dönersem kahpey�m m�llet yolunda b�r 
az�metten." Bunlar b�z� ürpert�rd�. 
Ev�m�zde Mehmet Ak�f okunurdu. 
Servet� Fünun şa�rler�nden Cenap 
Şahabett�n babamın arkadaşıydı. 
Osmanlı nesr�n�n en büyük ustası 
olarak göster�lenSüleyman Naz�f de 
öyle. Bunlar b�z�m ev�m�ze gelm�ş, 
g�tm�ş, evde ağırlanmış �nsanlardır. 
Onların etk�ler� de bana yansıdı. Sonra 
ben �lkokulu b�t�rd�m, Yahya Kemal'� 
keşfett�m. Nasıl oldu? Zonguldak'ta b�r 
ahbabın ev�nde, Hayat derg�s�n� 
�ncelerken, derg�dek�: Robotun Aşkı 
adlı öyküyü okudum. Robot komşunun 
h�zmetç�s�ne aşık olur, gözyaşı döker. 
Robot, Yahya Kemal'�n: "Dün 
kahkahalar yüksel�yorken ev�n�zden / 
Bend�m geçen, ey sevg�l�, sandalla 
den�zden!" ş��r�n� okuyarak gözyaşı 
döker. Allak bullak oldum. Robota 
gözyaşı döktürecek bu ş��r, ne menem 
ş��rd�r acaba. Zonguldak'ta Zek� Bey 
d�ye b�r k�tapçı vardı. Ona, Yahya 
Kemal'�n ş��r k�tabını aradığımı 
söyled�m. Zek� Bey: "Yahya Kemal'�n 
ş��r k�tabı yok. Yahya Kemal Hayatı ve 
Eserler� adlı k�taptan b�rkaç ş��r�n� b�r 
arada bulursun. Arkaya bak." ded�. 
Aradım, buldum. Para vermek �sted�m 
almadı. "Hed�yem olsun." ded�. K�tabı 
açıp karıştırdım o başlıkta b�r ş��r yok. 
Baktım b�r d�zede geç�yor o d�zeler: 
"Dün kahkahalar yüksel�yorken 

ev�n�zden / Bend�m geçen, ey sevg�l�, 
sandalla den�zden!" Şarkılar başlığı altında 
buldum bu ş��r�. Sardı ben�. Orda b�r ş��r 
daha çok hoşuma g�tt�, ezberled�m. Sonra 
Yahya Kemal t�ryak�s� oldum. Bütün 
ş��rler�n� topladım. Ortaokulda okurken 
Türkçe öğretmen�m RızaPolat ben� ve 
b�rçok arkadaşımı etk�led�. Çel�kel 
L�ses�'nde Muzaffer Tayy�p'le tanıştım. 
Rüştü Onur esk�den arkadaşımdı. Onlarla 
ş��r�-edeb�yatı tartışırdık.

- Edeb�yat sanat anlayışınız ned�r? 
Kend�n�z� hang� edeb�yat akımları �ç�nde 
görüyorsunuz? - Ş��rdek� akımların h�ç 
b�r�ne �lt�fat etmed�m. Kend�me özgü b�r 
tarzım var. Memleket ş��rler�. A�le ş��rler�, 
m�toloj� ş��rler�, Atatürk ş��rler� yazdım. 
Çek�nmeden söyleyeb�l�r�m Türk�ye'de 
yazılmış en güzel Atatürk ş��rler�d�r.

- Yayınlanmış kaç eser�n�z var?- 
Yayınlanmış üç eser�m var. Anılar Geç�d� 
(Anı, Isparta-1962), Türküsüz Kent (Ş��r, 
Ankara-1983) ve Kıvırcık-Genç B�r 
Madenc�n�n Öyküsü (Roman, Ankara-1992)

- Okullarda ver�len Türkçe-Edeb�yat 
dersler�n� nasıl değerlend�r�yorsunuz?

- Edeb�yat başından ber� �şkenced�r 
çocuklara. Aruz vezn�n� okutuyoruz hala. 
"Dedec�ğ�m, bunaldım. Bunlar mı edeb�yat, 
ş��r, okuma zevk� verecek?” d�yor torunum 
l�se son sınıfta. Yaşayan edeb�yata öncel�k 
tanınmalıdır. Met�nler �y� seç�lmel�d�r. 
Edeb�yat zaten met�n �ncelemes�d�r. 
Çocuğun okuduğu zaman anlatab�leceğ� 
met�nler olmalıdır.”- Öğrenc�ler�n k�tap 
okumaları �ç�n neler yapılmalıdır? K�tabı 
seçmek başlı başına b�r hüner b�r defa. 
Burada da rehber öğretmend�r. Öğretmen 
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k�tabı seçecek. K�tap nasıl okunur? 
Onunda tekn�ğ� var kend�ne göre. 
K�tap vardır, açar okursunuz, sonra 
atarsınız b�r kenara. B�r daha el�n�ze 
almak aklınızdan geçmez. O tür 
k�taplar var. B�r de okudukça s�z� 
tekrara davet etmek �steyen k�taplar 
vardır. Bu tür k�taplar seç�lmel�d�r. 
K�tabı seçecek olan öğretmen 
olduğundan; öğretmen n�tel�kl� 
olmalıdır. Öğretmenler edeb�yat ve 
meslek derg�ler�ne abone olmalıdır. 
Her gün kend�n� tazelemel� ve 
aşmalıdır.

- Zonguldak �ç�n, "Türküsüz 
Kent" d�yorsunuz. Neden Türküsüz 
Kent?- Zonguldak'ın geçm�ş� yoktur. 
Kömürle başlayan b�r tar�h� var. Henüz 
kültürünü oluşturamadı. S�vaslı halay 
çeker, Egel� zeybek oynar. 
Zonguldak'ın türküsü yok, folkloru 
yok. Zonguldak şu d�zeler�mde 
bel�rtt�ğ�m g�b�d�r: "Yurt bahçeler�nden 
kopmuş b�rer ç�çek / Türlü renk ve 

kokularıyla gelerek / Yaratmış bu sevecen 
halkı / B�r gül destede b�rleşerek."

- Çaycuma ve Zonguldak hakkında 
neler söylemek �sters�n�z?- Zonguldak 
ben�m �ç�n anılar kent�d�r. Zonguldak ben�m 
�ç�n öneml�d�r. Çocukluğum, meslek 
hayatım Çaycuma, Devrek ve Zonguldak'ta 
geçt�. Çaycuma 1600 nüfuslu kasabayken 
bugün b�r şeh�r. İnsanlarla b�rl�kte 
Çaycuma'da gel�şt�. Ekonom�k hayat 
canlandı. Kültürel açıdan bakarsak; ben 
ortaokuldayken Zonguldak Türk�ye'n�n 
üçüncü kent� hal�ndeyd�. Derg�ler çıkardı. 
Çaycuma nah�yeyken Halk Odası, �lçeyken 
Halkev� vardı. Burada saz hocası, ud 
hocası, t�yatro hocası vardı. B�r şeyler 
yapılıyordu. Ş�md� de yapılıyor. Daha da 
yapılab�l�r.

- Yen� çalışmalarınız var mı?- 
Toplumsal, gerçekç� ve fantast�k öyküler�m 
var. Bunların b�r kısmı derg�lerde 
yayınlandı. Yayınlanmamış yüzlerce ş��r�m 
var. Yakın Zamanda yazılmış ş��rler�m var. 
Öykü ve ş��rler�m basıma hazırdır.
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Türküsüz Kent'in Aynasından Geçenler Ham�t Kalyoncu

“Sen öldün, ölüm güzel demekt�r' dem�ş
 Şa�r-� âzam. 
Güzel değ�ld� ölümler.”

28 Mayıs 2006 günü sonsuzluğa 
göçen, 29 Mayıs günü de Ankara'da 
toprağa ver�len İ.Behçet Kalaycı, 
Türküsüz Kent'tek� bu d�zeler�yle 
açıklar ölüm konusundak� düşünces�n�: 
“Güzel değ�ld� ölümler.” Şa�r-� Âzam 
Abdülhak Ham�t, çok sevd�ğ� eş� Fâtıma 
Hanım'ın ölümü neden�yle “Sen öldün, 
ölüm güzel demekt�r” d�yerek kend�n� 
tesell� etmeye çalışır ama  “Çık Fâtıma 
lâhttan kıyâm et” d�ye de ölüme karşı 
�syanını d�le get�r�r 'Makber' adlı ünlü 
ş��r�nde. Cah�t Sıtkı �se “Kapımı çalıp 
durma ölüm / Ben ölecek adam 
değ�l�m” d�ye Azra�l'e meydan okur b�r 
tavra g�rse de “Otuzbeş Yaş” adlı 
ş��r�nde “Neylers�n ölüm herkes�n 
başında / K�m b�l�r ne zaman nerede 
kaç yaşında…” d�yerek ölüm gerçeğ�n� 
kabullen�r sonunda. En �y�s� b�z Behçet 
Hoca ve sevg�l� ölüler�m�z �ç�n  “o 
d�yarın”,  Yahya Kemal'�n yazdığı g�b� 
“asude b�r bahar ülkes�” olmasını 
d�leyerek, ölüm düşünces�n� kend� 
sonsuzluğu ve b�l�nmezl�ğ�ne bırakalım. 

Behçet Hoca, 1983 yılında yayımlar 
Türküsüz Kent adlı ş��r k�tabını. Bu 
�k�nc� k�tabı yayımlandığında 61 

yaşındadır. O yılın Öğretmenler 
Günü'nde kend�s� de b�r konuşma 
yapmış, sözler�n� k�tabının son ş��r� �le 
b�t�rm�şt�. Hoca'nın 'Zonguldak'a 
hüzünlü b�r seslen�ş�' d�yeb�leceğ�m�z 
ş��r�n� o güzel ve etk�l� ses�yle 
yorumlayışı bütün salonu ayağa 
kaldırmış, Hoca ve ş��r� dak�kalarca 
alkışlanmıştı. Ben, Çaycuma 
ortaokulundan öğretmen�m,  daha 
sonrak� süreçte örnek alınacak değerl� 
b�r öğretmen arkadaşım, şa�r-yazar 
ağabey�m, dostum ve apartman komşum 
olan Behçet Hoca'yı, “o dönem�n b�r 
sakıncalı p�yades�” olarak salonun en 
ger�s�nde eller�m patlarcasına 
alkışlamış, övünç ve gurur duymuştum. 

Türküsüz Kent k�tabını Hocamız,  
8.II.1983 tar�h�nde �mzalamış adıma. O 
gecey� anımsıyorum. Eş� Suat Hanım'ın 
lez�z kekler� ve çayları eşl�ğ�nde 
saatlerce söyleşm�ş, ayrıca k�taptak� 
ş��rler� kasetten kend� ses�nden d�nleme 
ayrıcalığını da yaşamıştık eş�mle. 
Hoca'nın gürül gürül akan ses� adeta 
ayağa kaldırıyordu k�taptak� d�zeler�.  
B�r bakıyorsunuz �syankâr b�r ruhun her 
şey� önüne katıp sürükleyen seller� 
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arasındasınız, ama b�r süre sonra da 
ser�n suları yumuşacık pırıl pırıl akan 
b�r deren�n kenarında per� kızlarıyla 
söyleş�yorsunuz. Sonra Zonguldak 
tepeler�ne çıkarak b�r zamanlar çeş�tl� 
yem�şler, ç�çekler ve defnelerle dolu 
ç�menl�klerde yıldızlara bakıp hayaller 
kuruyorsunuz, ardından yer�n yüzlerce 
metre altına �nerek ekmek kavgasını 
sürdüren �şç�lerle b�rl�kte omuz omuza 
kazma sallıyorsunuz. 

Behçet Hoca'nın ş��r k�tabını 
okumaya başladığınızda; 'Hele şu kısmı 
sonra okurum' d�yem�yorsunuz. 
Bırakmıyor s�z� ş��rler. Dalıp d�zeler�n 
arasına Zonguldak, Çaycuma, Devrek'� 
dolaşıyorsunuz. K�taba tutsak 
oluşunuzun çok öneml� b�r neden� de 
anad�l�m�z�n bu kadar akıcı, yalın ve 
�şlek kullanımı olsa gerekt�r. Sank� her 
ş��r, kaynağından doğar doğmaz kend�ne 
hazır b�r yatak bulmuş ırmak g�b� şırıl 
şırıl akıp g�d�yor. Kullanılan h�çb�r 
sözcük yer�nden rahatsız değ�l. 
Sözcüklerde ve d�zelerde b�r zorlama 
yok. Hoca'nın d�ğer k�taplarında da var 
bu özell�k: Duru, yalın, tem�z b�r d�l, 
b�r�k�m yoğunluğu �ç�nde akıcı, 
�çtenl�kl� b�r anlatım s�z� hemen 
sarıver�yor.     

Türküsüz Kent'�n çok öneml� b�r 
özell�ğ� de k�ş�ler�, olayları ve doğayı 
tüm renkler�yle, güzell�kler�yle, 
canlılığıyla bet�mley�ş�d�r. 

“Zonguldak dağlarında bahar / 
Ç�çek tozlarıyla genz�n�z� yakar / 

Kestane ormanlarının ger�s� / Yaban 
ç�lekler�yle dolu düzlüklere çıkar ./ 
Karatavuklar, �sp�nozlar, bülbüller / 
S�z�n �ç�n öter./ Hodan yapraklarına 
topladığımız ç�lekler� / İnce ot saplarına 
d�zerd�k./ Az sonra kırmızı b�r kolye 
boyunlarımızda / Den�z� gören yerlere 
g�derd�k / Zonguldak tepeler�nden den�z 
/ B�r başka görünür, / Yükseklerden yeş�l 
akar mav�l�klere./…”

 Böyle doğayla sarmaş dolaş 
yeş�ll�kler �ç�nde akarken mav�l�klere, 
b�rden önünüze çıkar Of'lu Sak�ne 
Teyze:

“İlk kocasından olma �k� kızı / İk� 
�neğ� �le çıkar karşınıza / El Greco 
yüzüyle./ … Hal hatır ederd�k Sak�ne 
Teyzeyle / M�dem�z�n boş yerler�n� / 
Doldururken kocayem�şlerle / Ardıç 
kuşları g�b� söyleş�rd� kızları / 
Defneler�n arasında /…”    

Dağın yamacında doğayla �ç �çe 
kızları ve �nekler�yle yaşarken / 
yaşamaya çalışırken Sak�ne Teyze,  
düşüncelere salar s�z�. Sosyal adalet 
kavramını sorgularsınız b�r süre…

Zonguldak'ta ortaokul öğrenc�s� 
Behçet, büyük evlerde değ�l, kent�n 
kenarında mezarlığın arkasında 
gecekondu t�p� b�r evde oturmaktadır. 
“Gururuna sarıp k�ş�l�ğ�n�, h�ç b�r 
rüzgârın söndüremeyeceğ� alev alev 
yanan umutlar” taşımaktadır. Ev�ne 
g�den yolda Bekç� Nafiz'le her gün   
karşılaşır:

“İsl� akşamlarında maden kent�n�n / 
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Mezarlık yokuşuna tırmanırdım / 
Santral bekç�s� Nafiz'� / Ta uzaklardan 
tanırdım./ Her akşam o, hep aynı yerde / 
B�l�nmez ne düşünürdü / Onun yaktığı 
ışıklar / Dağların tepes�nde / Yıldızlarla 
öpüşürdü./…”

Bu yol üzer�nde �çl� dışlı olduğu 
başka dostları da vardır Behçet'�n. 
Onlarla selamlaşır, söyleş�r, çek�nmeden 
sofralarına oturur. Bunlardan b�r� de 
Çomranlı köyünden Koca Yusuf'tur:

“Toprak anamızın karnında kırk yıl / 
B�r barsak kurdu g�b� / Karanlıklarda 
geçm�şt� yaşamı / Koca Yusuf'un / Gün 
ışığından pek hoşlanmazdı / Der�n mav� 
gökler korkuturdu onu/  Kör katırına 
dönmüştü ocakların / Kısık bakardı 
ışığa / …”   

Esk�den Çaycuma'dan Zonguldak'a 
oto yolu yoktu. Yaya yolu �se Yaka 
köyü-Güdüllü-Sapca-Kırat üzer�nden 
koyver kend�n� yokuş aşağıya, 
D�laver–Asma yoluyla   
Zonguldak'tasın. Tren Yolu �se 1937'de 
açılır törenlerle. Bugünkü teknoloj� 
olmadığı �ç�n dağlar, kayalıklar el emeğ� 
�le murçlarla del�nerek, tüneller açılarak.

“Çaycuma �le F�lyos arası / Sıfır 
rakım / Işıldayan raylarda / Gümüş 
benekl� b�r yılan g�b� süzülür / Hasret 
kavuşturan / Düzköylü Mak�n�st Mustan 
/ Yanık b�r düdük ses�yle Selamlar dağı 
taşı /…”

K�tabın 16. sayfasında III nolu ş��r 
başlar. Bu ş��r, Sürmenel� Süleyman 
Kaptan �le karısının ve kızının, Kurtuluş 
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Savaşımızda İstanbul'dan İnebolu'ya 
top, tüfek, merm� taşıyan ünlü 
gem�ler�m�zden y�ğ�t Gazal Vapuru'nun 
ş��rsel traj�k öyküsüdür.  Ş��r� okurken, 
her d�ze b�r fotoğraf kares� g�b� canlanır 
gözünüzün önünde. Behçet Hoca'nın 
usta anlatımıyla, b�r Karaden�z 
akşamının, dünyanın çok az  sah�l�nde 
görüleb�len güzell�ğ�n� yudumlarken, 
b�rden, ustaca yazılmış ve sözcüklerle 
canlandırılmış b�r trajed�n�n �ç�n�z� 
burkan acısıyla yanar yüreğ�n�z. 

“L�manın tozlu aynasında / Yıldızlar 
g�b� yanar / Maden kent�n�n ışıkları /… 
Karanlıklarda b�r vapur ses� / Çığlık 
çığlık / Kent�n üstünden aşıp / Dağlara 
ulaşıp / Sarsarken / Gecen�n kara 
örtüsünü / Anımsatıyor / B�r gurbet 
türküsünü / Selamlıyor Süleyman 
Kaptan / Saygıdeğer gem�y� / … B�r 
Yavuz'a duyardı / Gem�ler �ç�nde / B�r 
de Gazal'a / Bu der�n saygıyı /…”

Zonguldak sah�l�nde b�rden patlayan 
kudurgan Karaden�z dalgalarının 
Kaptanın karısını ve kızını yutuşu, bu 
olayı el�nde tabancası �le �zlemek 
durumunda kalan kaptanın gem�s�yle 
b�rl�kte karanlık dalgalarda kayboluşu 
d�zelere yansır: 

“Dev b�r üçleme / Patladı üç el s�lâh 
g�b� / Kaptan köşkünde / Köşkle b�rl�kte 
kaptan / Dalgaların köpüklü 
kanatlarından / Düştü katran renkl� 
sulara / Daldı uyanılmaz uykulara /…”

Zonguldak, �lkçağda “Sandraca” 
adı �le anılan deren�n açtığı vad�n�n �k� 

yamacında kurulmuş. Topraklarında 
bulunan kömür maden�n�n 
�şlet�lmes�yle, özell�kle Cumhur�yet 
dönem�nde gel�şen büyüyen b�r kent. 
Kömür olmasaydı, küçük b�r balıkçı 
köyü olarak kalacaktı kuşkusuz. Kömür, 
b�nlerce �nsana ekmek olmuştur, doğru. 
Ama herkes� de doyuramadığı b�r 
gerçekt�r:

“Kocası Gebeş Mahmut / Damızlık 
boğa g�b� / Haybeden yaşar./ Vurup 
sırtına torbayı / Sel�me / Öğleden 
sonraları / Tanrının günü / Çarşıya 
koşar,/ Dolaşır lokantaları / B�t�nce �ş� / 
Tırmanıp yokuşu / Ev�n yolunu tutar / 
Torbasında  yemek artıkları / Ekmek 
kırıntıları./…”

Zonguldak caddeler�nde �z bırakan 
k�ş�lerden b�r� de Nur� Bey'd�r. L�se 
öğrenc�l�ğ� yıllarımızda ben de 
tanımıştım Nur� Bey'�. B�rb�r�ne karışan 
saçı-sakalı, pejmürde g�ys�ler� ve sürekl� 
kend� kend�ne konuşması �le çekm�şt� 
d�kkat�m�z�. Del�yd� besbell�, ama o 
Nur� Bey'd�. Hakkında farklı şeyler 
söylen�rd�. Galatalı Ahmet'�n 
dükkânında karnını doyurur, İstanbul 
Pastanes�nde kend�s�ne yapılacak serv�s� 
beklerd� c�dd�yetle.

“Caddeler�n ged�kl�s� / Sev� del�s� / 
Nur� Bey nerdeyse arz-ı endam eyler / 
Durmadan konuşur kend�s�yle / 
Anlaşılmaz şeyler söyler / Onu tanıyan 
esk�ler / Memurken Tekel'de / Sarışın b�r 
d�lbere / Karasevdalıydı derler / O 
yüzden kaçırmış keç�ler� / …” 
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Behçet Hoca �le Tatlıcı Tahs�n 
apartmanında altlı-üstlü otururken 
b�rb�r�m�ze g�der gel�rd�k. Hoca �çk� 
kullanmazdı ama çay sohbetler�ne de 
doyum olmazdı doğrusu. Ortak 
konularımızdan b�r� de Çaycuma olurdu 
kuşkusuz. Esk� Çaycuma'dan çıkarak 
yola, k�ş�ler, olaylar, mekanlar, anılarla 
saatler� tüket�rd�k. Bana Türküsüz Kent'� 
çok sevd�ren nedenlerden b�r� de VI 
nolu ş��rdek� Çaycuma bet�mlemeler�d�r: 
“Çatlayınca yeş�l zırhı cev�zler�n / 
Çaycuma'nın güz bahçeler�ndey�m./”   
Sadece bu �k� d�zeyle b�le esk� 
Çaycuma'nın kıvrılıp g�den yollarında, 
sokaklarında, kırlarında dolaşır, �lk 
gençl�k dönemler�m�n anılarını yaşarım.

“Günlerden Cuma �se eğer / 
Çayköylü İmam Serk�sof / Erkenden 
yollara düşer / Doru kısrak b�l�r yolları 
/ Osmanlı eğer�n�n üstünde / Tesb�h� 
el�nde / Sübhanallah çekerek / Varır 
Çaycuma'ya /…”

Anıların d�ğer ayağı da Devrek't�r. 
Behçet Hoca benden önce, ben ondan 
yıllar sonra b�rer Devrekl� kıza gönül 
düşürüp, baş-göz olmuşuz. Hoca �le 
b�rer “Devrek damadı” urbası g�ym�ş�z. 
O nedenle ev sohbetler�nde arada b�r 
Çaycumalılık-Devrekl�l�k çek�şmeler� 
de olurdu şakacıktan. Türküsüz Kent'te 
VII nolu ş��r etk�ley�c� b�r Devrek 
bet�mlemes� �le başlar: B�r �lkyaz sabahı 
geçt�k Devrek'ten / S�sler �ç�nde 
akmaktaydı ırmak / Yeş�l yeş�l 
ger�n�yordu / Rüştü'yü yaratan toprak 
/… Esk� Devrek'�n �lg�nç k�ş�ler�nden 

b�r� de Bülüm'dür anlatılana göre:
“Atarak her tasayı yürekten / 

Eşeley�p anıların soğuyan küller�n� / 
Çağırırdım çocukluğumun / Mutlu 
günler�n� / Erkenden yakardı 
köşebaşlarının / Lüks lambalarını 
Bülüm /…”

Ramazan aylarında �ftar vakt�nde 
“Ramazan topu”nu atma görev�n� 
yapan Bülüm, Sahur vakt� de “Ramazan 
davulu” çalar: Gecey� sarsardı 
davuluyla Bülüm / Güm güm güm /… 
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Vurarak davuluna / Güm güm güm / 
Man�ler söylerd� Bülüm./

Ş��r�n bu kısmında Behçet Hoca, eş� 
Suat Hanım �le �lg�l� öneml� b�r �t�rafta / 
�lt�fatta da bulunur: “Kutsal k�tapların 
cennet bet�mler� / Anımsatırdı bu güzel 
yerler� / En �y� kızlarından b�r�n� bana 
veren / O dost yüzlü beyaz evlerden / 
Çok azı kalmış bugün/…”

Zonguldak l�manı Behçet Hoca'ya 
göre “b�r s�h�rl� tastak� su” olsa da 
l�manın dışında gem�ler� neler�n 
bekled�ğ� b�l�nmez çoğu kez. Uyur-
gezer Karaden�z dalgaları b�rden büyür 
yuvarlana yuvarlana. “Ya malını ya 
canını” der ya eşkıya, ama korkunç 
kükremelerle büyüyen dalgalar  “ne 
can bırakır ne mal” �nsana, yer yutar 
ne var ne yoksa. Bu tür b�r felakete 
uğrayan gem�lerden b�r� de H�sar 
ş�leb�d�r:

“Tamamlayınca yükünü kalkardı / 
Ş�lepler �ç�nde H�sar b�r başkaydı / 
Yüksüzken daha da görkeml�yd� / Ver�p 
burnunu poyraza / Baş-kıç yapan 
gem�lere �nat / Yalpa yapardı./ Ak b�r 
kule g�b� dururdu den�z�n ortasında / 
Ambarları tıklım tıklım kömür dolu / B�r 
Şubat sabahı çıktı l�mandan /…”

H�sar ş�leb� o gün Kefken açıklarında 
yakalanır karayel fırtınasına ve alabora 
olarak Karaden�z'�n d�b�n� boylar ne 
yazık k�...

Zonguldak kömür maden� 
ocaklarında b�r zamanlar kırkbeş b�n 
kadar �şç� çalışırdı. Yönet�c�ler�n “daha 

çok kömür” �steğ� göçük, gr�zu g�b� 
yeraltı kazaları �le sonuçlanmıştır çoğu 
kez. Ş�md� l�manda bulunan 
“Zonguldak Havzası Maden Şeh�tler� 
Anıtı”nda �se beş b�ne yakın maden 
şeh�d�n�n adları yazılıdır.  Anıttak� 
b�nlerce plakaya yazılı adlar, 
Osmanlı'dan Cumhur�yet'e, oradan da 
günümüze Yen� Türk Devlet�'n�n 
kurtuluş ve kalkınma savaşımı 
dönemler�nde ve devamında sadece 
Zonguldaklılar'ın öded�ğ� b�r bedel�n 
rakamlarıdır. 

Toprak altında yaşayan yalnız 
böcekler m�d�r? / Tonya'lı Al� sek�z 
vard�yasında �şç�d�r./ Tonya neres� 
Üzülmez neres� / Ağlamaklı eder �nsanı / 
Öykünün ger�s�/ Tonya'lı Al� d�pten deler 
dağları / Lağımcıdır./ El�nde tabancası / 
B�rkaç papele yaşar / Tüm yaşantıların 
en namuslusunu / C�ğerler�nde kara 
tozlar/…

Karamusa'dan Kam�l / Ve 
domuzdamcı yed� arkadaşı / Başlatmak 
�ç�n yer�n altında / Sek�z saatl�k b�r 
savaşı / Kemerler�nden sarkan / Dav� 
lambalarının ışığında / G�rd�ler 
Dağbaca'dan �çer� / Arılar g�b� 
çalışıyordu posta / Melemetç�ler, 
kazmacılar, lağımcılar / Kara b�r toz 
bulutunun �ç�nde/…

 “yüzler� gecelerce kara, �çler� apak” 
Tonyalı Al� ve Karamusa'dan Kam�l, 
yurdun değ�ş�k bölgeler�nden �ş ve 
ekmek �ç�n Zonguldak'ta gelerek b�r 
“güldeste” oluşturan �nsanların  
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s�mges�d�r Behçet Hoca'nın ş��r�nde, 
adsız–unvansız kahramanlarıdır güzel 
yurdumuzun..

Türküsüz Kent'�n  aynasından 
geçenler öyle varlıklı, yaşamı rahat, 
sorunsuz yaşayan k�ş�ler değ�ld�r. Onlar 
Zonguldak kent�n�n kayalık 
yamaçlarında ve köyler�nde yaşama 
tutunmaya çalışan, ekmekler�n� taştan 
çıkaran, afrası tafrası olmayan sıradan 
�nsanlardır. Den�z Kulübü'nün, 
Em�rgân'ın adını b�le b�lmezler. 
Gaz�paşa caddes�'n�n  renkl� v�tr�nler�ne 
yanaşamazlar, �y� b�r lokantada b�r 
kerec�k olsun felekten b�r gece çalacak 
paraları olmamıştır. Ama dost, sıcak 
kanlı, hoşgörülü, yardımsever 
�nsanlardır. İşte  Behçet Hoca,  
Zonguldak'ta merkezde oturanlardan 
k�msen�n yaşadıklarının farkında 
olmadığı, kenar mahalle ve köy kökenl� 
�nsanları anlatır ş��rler�nde. Onların 
küçük yaşamlarının öyküler�n�  
ş��rleşt�r�r k�tabında. Ne gar�pt�r k�, 
Zonguldak'ın b�r çok sıfat taşıyan 
k�ş�ler� g�b�, kend�ler�n� ş��rler�ne konu 
ed�nen, yaşam sorunlarını �şleyen 
Behçet Kalaycı'dan da haberler� 
olmamıştır onların.     

Türküsüz Kent'�n sonlarına doğru 
b�rden Zonguldak'ın b�r başka s�mges� 
“defne”ler�n    ş��rsel  öyküsü �le 
karşılaşıyorsunuz. Bu ş��rle Behçet 
Hoca'nın m�toloj� b�lg�s�n�n de gücünü 
anlıyorsunuz.

Küçük b�r çocukken daha / Gördüm 
tak-ı zaferler� süslerken sen� / Yayılmıştı 
soylu kokun havaya / Reng�n yeş�ller�n 
en güzel� /… Karaden�z kıyılarında 
soyunup m�t'�nden / Gerçek k�ml�ğ�n� 
bulmuşsun / Dağlardan den�ze doğru 
�nen / Yeş�l b�r sel olmuşsun /…

K�tabın son ş��r�, Behçet Hoca'nın 
yaşamının odak noktası Zonguldak'a 
�çl�, hüzünlü b�r seslen�ş� g�b�d�r. Onb�r 
nolu bu ş��r, k�tabın müth�ş b�r final 
ş��r�d�r. Ş��r�n son d�zes�nde “Sen� zeh�rl� 
b�r ç�çek g�b� kokluyorum Zonguldak.” 
der Hoca. Çünkü Zonguldak: yeraltı ve 
yerüstü yaşamıyla, tar�f ed�lemez doğal 
güzell�ğ�yle, Behçet Hoca'nın anılarıyla, 
zeh�rl� b�r ç�çek de olsa koklanır. Bu 
kentte yaşamak b�le; emek temel� 
üzer�nde yükselen değerler�yle, �nsanı 
kahreden acılarıyla, tadına doyulmaz  
güzell�kler�yle olsun “b�r ömre bedel 
anlamlar” taşır her zaman. Ş��r�n son 
dörtlüğünde : “Rüştü, Muzaffer, 
Necat�g�l şa�r dostlar / Uzak baharların 
solgun güller� /..” der Behçet Hoca. Ne 
�lg�nç yaşam çel�şk�s�d�r k�, ş�md� o da 
“uzak baharlar ülkes�nde solgun b�r 
gül”dür artık .  Anılar Geç�d�-1962, 
Türküsüz Kent-1983, Kıvırcık-Genç B�r 
Maden İşç�s�n�n Öyküsü-1992 adlı 
k�tapları Zonguldak'a ve Türk 
Edeb�yatına kazandırdığı �ç�n ona �çten 
teşekkürler ed�yorum. Işıklar �ç�nde 
yatsın…      
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Muzaffer'�n 40'lı yıllar �ç�n yaptığı 
bet�mlemes�yle "�nsanları yorulmadan 
sokakları yorulan" bu küçük kent� 
bırakıp g�tme arzusuyla yanıp 
tutuştuğum zamanlar oldu. L�mandan 
her kalkan gem�n�n �ç�nde olmak 
�sterd�m. Sefer nereye olursa olsun. 
"B�r mürekkep g�b� kararsa da gökle 
den�z / İç�m�zdek� bu ışık yeter elbet" 
d�yen Baudela�re'�n umut ışığı yoktu 
�ç�mde. Zonguldak'ta baharlar hep geç 
gel�rd�. O canım N�san, Mayıs ayları 
s�sler �ç�nde geçerd�. L�manda s�s 
düdükler� öter dururdu. Rüştü'nün 
"Bana yalnız kocaman gem�ler ver�n / 
o kocaman gem�lerle / B�r üstüva 
memleket�nden / B�r pula satın aldığım 
/ Baharları get�receğ�m." d�ye 
sızlandığı o çocuksu �stek de �ç�nde 
söner g�derd�. Üstüvalar, medarlar 
b�zden es�rged�kler� baharlarını hep 
başka d�yarlara gönder�rlerd�. Çok 
sürmez �ç�mdek� bu kaçıp kurtulma 
arzusu bu kentten uzakta yaşamanın 
korkusuna dönüşürdü.

Belleğ�mde netleşen �lk Zonguldak 
fotoğrafları 1930'lu yıllara tar�hlen�r. O 
yıllarda Üzülmez'den, Çaydamar'dan 
gelen kömür yüklü trenler kent�n 
b�r�c�k çarşısını boydan boya geçerek 
l�mana g�derlerd�. B�r güvenl�k önlem� 
olsa gerek, trenler yürüyüş hızıyla 
g�derlerd�. Bacalarından savrulan koyu 
dumanlar çarşıyı �se boğardı. 

Sokaktak� �nsanların yüzler�, burun del�kler� 
�s �ç�nde kalırdı. Tuhaftır, gene de �nsanlar 
beyazlar g�y�nmeye özen göster�rlerd�.

Kent�n sınırları Devlet Hastanes�nden 
Maden Mekteb�ne gel�r dayanırdı. 
Hastanen�n arkası n�ce sevg�l� �nsanı 
koynuna verd�ğ�m�z b�r gömütlüktü. Yöre 
fundalıktı. Çakallar ortalıkta evc�l 
hayvanlar g�b� dolaşırlardı. Fenere b�r keç� 
yolundan g�d�l�rd�. Büyük ve küçük 
Kapuzlar keş�f �ç�n b�r Kr�stof Kolomb'un 
gelmes�n� bekl�yorlardı. K�l�ml� tüneller� 
yen� açılıyordu. K�l�ml�'den ortaokula gelen 
arkadaşlarımız yolu b�raz kısaltmak �ç�n bu 
tünellerden geçerek gel�rlerd�. Kozlu'dan 
gelenler �se İhsan�ye üzer�nden, kızlı-
erkekl� kafileler hal�nde, yaz-kış demeden 
yürüyerek gel�rlerd�. Maden Mekteb� 
kapatıldığı �ç�n, b�z�m sevg�l� okulumuz, 
Zonguldak Ortaokulu çevrede b�r fakülte 
kadar saygındı. Bu okulu b�t�renler 
V�layette olsun, İşletme'de olsun terc�han 
�şe alınıyorlardı. 

Den�z Kozlu'yla daha b�r barışıktı. 
Küçük b�r Koyla çarşıya �y�ce sokulurdu. 
Den�ze yakın b�r yerde, deren�n kıyısında 
futbol alanı vardı. O yıllarda Zonguldak 
futbol alanı İnc�r Suyu den�len ş�md�k� 
�stasyonun bulunduğu yerdeyd�. İstasyon 
yapılırken alan da yok olup g�tt�. Futbol 
maçlarımızı Kozlu alanında yapıyorduk. 
Zonguldak'ta mahalle maçlarımızı ve 
antrenmanlarımızı yaptığımız ş�md�k� 
stadyumun yer�nde küçük yeş�l b�r alan, 

YAZILARINDAN…

Bir Zamanlar Zonguldak İ. Behçet Kalaycı
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d�ğer� de Fındık Suyu den�len yerde 
toprak b�r alan vardı. Maçlar �ç�n 
Kozlu'ya den�z ölgün �se kürek 
çekerek sandalla, den�z yol vermezse 
esk� yoldan yürüyerek g�der gel�rd�k. 
O zamanlar taks� lükstü. Dolmuş da 
henüz �cat ed�lmem�şt�.

Fener semt� Zonguldak'ın PERA'sı 
�d�. Loş ormanların �ç�nde çan 
sesler�yle ürper�rd�n�z. Orman �ç�ne 
döşenm�ş dar kaldırımlarda bazen b�r 
papaz s�lüet�yle, bazen de aralarında 
fiskos eden rah�beler�n ekzot�k 
görüntüler�yle karşılaşırdınız. Fransız 
st�l�ndek� d�k çatılı, panjurlu evler�n 
bahçeler� küçük parklar g�b� 
bakımlıydı. Gökyüzünü b�r tünel g�b� 

örten sık ağaçların altındak� dar b�r şoseden 
Maden Mekteb�ne g�d�l�rd�. Ten�s kortunda 
bembeyaz g�ys�ler� �ç�nde şık hanımlarla 
beyler aralarında Fransızca konuşurlardı. 
Burası kent�n en uygar yer�yd�. Çevre yaz-
kış yeş�l� solmayan defnelerle kaplıydı.

Yaz aylarında Kozlu çatanası, Boğaz'ın 
tenezzüh motörler� g�b�, tersaneye k�bar 
�nsanlar taşırdı. Bunlar, pek az �st�snasıyla, 
Zonguldak'ın, Kömür İşletmes�n�n el�t�n� 
oluşturan �nsanlardı. Den�ze mayo �le 
g�rerlerd�. Ötede, henüz plaj hal�ne 
gelmem�ş olan, Büyük Kapuz kumsalında 
entar� �le den�ze kaçamak g�ren kadınlar 
görülürdü. Bunlar romat�zma ağrılarına ş�fa 
arayan k�mselerd�.

Ş�md�k� Emlak Bankası'nın yer�nde 
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Zonguldak'ın erkekler �ç�n en sefalı 
yer� olan Kılburun kahves� vardı. Yaz 
günler�nde asmalı bahçes� den�z 
rüzgarlarına açık, asude b�r d�nlenme 
yer�yd�. Çayınızı yudumlarken 
Soğuksu kumsalına tüller g�b� ser�len 
köpüklü dalgaların ses�n� 
d�nleyeb�l�rd�n�z. Karşıda Balkaya 
Pastanes� enteller�n buluşma yer�yd�. 
Kent�n yazar-ç�zer takımı da çaylarını 
burada �çerler, yazın üzer�ne söyleş�ler 
yaparlardı. Yakındak� Halkev� k�taplığı 
bey�n açlığını doyurduğumuz b�r�c�k 
yerd�. B�rkaç hevesl� orada ruhlarımızı 
ısıtan b�r ş��r �kl�m� yaratmıştık.

Acılık köprüsüne yakın, kent�n 
b�r�c�k parkı olan Uzun Mehmet Parkı 
banklarında yorgun �şç�ler�n uyuduğu, 
ç�çekler� kömür tozlarıyla örtülü 
bakımsız b�r parktı. Parkın ortasında 
�se bulanmış camlarıyla ocaktan �şç� 
yüzünü andıran kocaman b�r madenc� 
lambası parkın tek anıtıydı. Dereler 
gene kapkara akıyordu. Esk� Hükümet 
önündek� alanda k�ralık b�s�klete b�nen 
k�rl� yüzlü çocuklar, kafa-karış 
oynayan erken efeleşm�ş Gürcü Tepes� 
ve Soğuksu del�kanlılarının kend�ler�ne 
özgü argolarla dolu esp�r�l� 
takılmalarına tanık olurdunuz. Bazen 
bu alanda cambaz kumpanyaları 
göster�ler yapar, halk bu göster�ler� 
nefesler�n� tutarak �zlerd�. S�nemada 
Arap filmler� revaçta olduğu b�r 
dönemd�. Arada b�r göster�me g�ren 
Tarzan filmler� çocukların bayramı 
olurdu. Sık sık varyete ve tuluat 
kumpanyaları gel�r kent�n tek s�neması 

olan Zevk s�neması gece gündüz dolar 
taşardı. Sokaklar "merhabası bol" 
sokaklardı. Yurdun dört yanından gelm�ş 
olan kent halkı b�r �k� kuşak sonra İstanbul 
ş�ves�n� çok güzel konuşan �nsanlar hal�ne 
gelm�şt�. Esk� Zonguldak k�bar, görgülü ve 
hoşgörülü �nsanların yaşadığı b�r kentt�. Bu 
�kl�m� şu d�zelerle d�le get�rm�şt�m:

"Yurt bahçeler�nden kopmuş b�rer ç�çek
Türlü renk ve kokularıyla gelerek
Yaratmış bu sevecen halkı
B�r GÜLDESTEde b�rleşerek.”

Yok artık o güzel �nsanlar. Den�z�n safir 
mav�s�nde ak b�r masal kuşu g�b� süzülüp 
g�den yelkenl�ler de yok. Soysal'ın o 
"Ağlatan Gem�ler" � kalkmıyor l�mandan. 
Beyaz mend�ller�n hüzünlü vedaı 
uçuşmuyor rüzgarda. Esk� Zonguldak b�r 
masal kent� m�yd�? B�zler y�t�k b�r cennet�n 
hayal k�ş�ler� m�yd�k? Anılara tutsak b�r 
yürekle özlem sularının burgaçlarındayız 
bugün.

Belleğ�m�n fotoğraf serg�s� ne yazık k� 
yalnız bana açık. Bütün bu güzell�kler�n, 
güneş�n çek�lmes�yle s�l�nen gölgeler g�b�, 
y�t�p g�tmes�ne ve kokusuyla esr�k 
yaşadığım o GÜLDESTE'n�n b�r gün 
solmasına razı olamıyor gönlüm.

Yazdığım b�rkaç k�tapçıkla bütün bu 
güzell�kler� acımasız zamanın yağmasından 
korumak �sted�m.

Düşlerde kalan Zonguldak'ın anısına 
saygıyla. 

  * * * *
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(Dostu olmasaydım kend�s�nden 
daha kolaylıkla bahsederd�m. 
Dostlukta b�r çek�ngenl�k vardır. Bu 
yüzden ona hayranlığımı rahat rahat 
anlatamayacağım.) Bu sözler� ünlü 
Fransız yazarı Andre G�de şa�r dostu 
Paul Valery �ç�n söylem�ş. Rüştü'yü 
anarken bu sözler düştü usuma. Yıllar 
nasıl da akıp geçm�ş? Yarım yüzyıl 
olmuş ölel�. Bu yarım yüzyıl �ç�nde 
y�t�p esk�yen ne? Hemen h�çb�r şey 
Bellekte pırıl pırıl b�r yığın anı. 
Çoğunu kend� ses�nden d�nled�ğ�m, her 
okuyuşumda o ürpert�l� ses�n bana 
eşl�k ett�ğ�n� duyar g�b� olduğum b�r 
tutam ş��r.

Zonguldak 1930-1940'lı yıllarda 
yurdun önde gelen canlı kültür 
merkezler�nden b�r�yd�. Halkev� 
derg�s� olan Karaelmas, Tah�r 
Karauğuz'un çıkardığı Doğu derg�s�, 
Bucak, İnc� g�b� derg�ler, kal�tel� yerel 
gazeteler, Halkev�'n�n aralıksız 
sürdürdüğü kültür-sanat etk�nl�kler� bu 
canlılığı yaratan kaynaklardı. 
Ş�md�lerde Beled�yen�n kullandığı 
Halkev� b�nasının alt katındak� 
odalardan b�r� k�taplıktı. B�r okuma 
mekanı olarak oldukça küçük ve dardı. 
Masaların üstü yurdun dört b�r 
yanından gelen Halkev� derg�ler� ve 
günlük gazetelerle dolu olurdu. 
Gazeteler� okumak �ç�n halktan da 
gelenler olurdu. Ancak onlar k�taplığın 

b�rkaç dak�kalık konuklarıydı. K�taplığın 
bazı ged�kl�ler� vardı k�, okul saatler�n�n 
dışında hep orada olurlardı. İsfend�yar 
Baruönü, Muzaffer Soysal, Rüştü Onur. 
Daha sonraları Muzaffer Tay�p Uslu, 
Behzat Baruönü, Behçet Necat�g�l de 
bunlara katıldılar. Günlüklere şöyle b�r göz 
atıldıktan sonra derg�lerle baş başa saatler 
geçenrd�. Rüştü'nün düşün yazılarından çok 
ş��rlere eğ�ld�ğ�n� görürdüm. Bazen hoşuna 
g�den b�r ş��r� s�vr� dudaklarını büzerek 
mırıldanırken esmer, ç�ll� yüzüne b�r 
“MEMNUNİYET”�n aydınlığı yayılırdı. 
Halkev� k�taplığı sank� b�r “Kırkambar”dı. 
Kemal�st �deoloj�y� yaymayı amaçlayanlar 
yanında hang� ölçülere göre seç�ld�kler�n� 
bugün b�le kest�remed�ğ�m çeş�tl� yayınlar. 
B�r yönlend�r�c�m�z de olmadığı �ç�n 
bunları, büyük b�r susamışlıkla, gel�ş�güzel 
okurduk.

O sıralar Şa�r-� Âzam Abdülhak 
Hâm�d'�n ölümü büyük yankılar yapmıştı. 
Nec�p Fazıl Kısa kürek Halkev� salonunda 
Hâm�d üzer�ne b�r konferans verd�. Ünlü 
b�r şa�r olduğu kadar b�r retor�k ustası da 
olan Kısakürek hep�m�z� etk�lem�şt�. 
Halkev� k�taplığının b�r köşes�ne, ahşap b�r 
ka�de üstüne, Hâm�d'�n büstü, önüne de 
yapıtlarından bazıları konularak b�r 
Abdülhak Hâm�d köşes� yapılmıştı. Şa�r-� 
Âzam, monoklü gözünde, c�dd� bakışlarla 
b�z� �zler g�b�yd�. Gal�ba bu bakışlardan 
sıkılıyorduk. K�taplığın havasına b�r ağırlık 
çökmüştü. İlk tepk� Rüştü'den geld�: “Bu 

ÖLÜMÜNÜN 49. YILDÖNÜMÜNDE
ŞAİR RÜŞTÜ ONUR İ. Behçet Kalaycı
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adamın neres� büyük şa�r 
anlamıyorum. B�r yığın k�tap yazmış 
h�ç b�r�s� zevk�m�ze uymaz. D�l�n� 
k�mse anlamaz. Bu g�b�ler�n ağırlığı 
altında ez�lmekten kurtulmadıkça 
bu memlekette şa�r yet�şmez.”

O yıllar Zonguldak ortaokulunda 
ş��r yazan b�rkaç arkadaş vardı. Tümü 
heceyle yazıyorlardı. Aralarında Rüştü 
yoktu. Onu b�r ş��rsever olarak 
görüyorduk. Bunu ölümünden sonra 
kardeşler� Hüsey�n ve Saffet Onur �le 
yaptığımız konuşmalarda sözkonusu 
ett�k. Onlar da aynı kanıdaydılar. O 
sıralar onun b�r hazırlık dönem� 
yaşadığı doğruydu. Bu yoğun 

akümülasyon �ler�de onun kreasyona 
geç�ş�n� kolaylaştıracaktı.

Rüştü kısacık kelebek yaşamının her 
anını b�r estet duyarlığı �ç�nde geç�rd�. 
Güzell�k tutkunuydu. Sık sık âşık olurdu. 
Bunlar “yüzü kızarmadan anlatmak 
�sted�ğ�” günahsız ya da ELVEDA ş��r�nde 
d�le get�rd�ğ� “kırkı �ç�nde aşklar”dı. Çoğu 
doğarken ölürdü. Ortaokul öğrenc�s�yken 
peşler�nden koştuğumuz kızlardan bazıları 
bugün hâlâ o sokaklardan geç�yor. Ana ya 
da n�ne olmuş her b�r�. B�r zamanlar sev�l�p 
ş��rlere konu olduklarını h�çb�r zaman 
öğrenemeyecekler. Tagore, “Söylenmeyen 
sevg� kutsaldır” der. İster sevg�n�n 
kutsallığına olan �nancımıza, �ster 
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toyluğumuza ver�ls�n bu böyle sürüp 
g�tt�.

B�r gün Rüştü, Kastamonu 
L�ses�'nde okumak üzere 
Zonguldak'tan ayrıldı. Orada 
Abdülbak� Gölpınarlı'nın öğrenc�s� 
oldu. Gölpınarlı Mevlev� geleneğ�nce 
yeş�ller g�y�nen, güzel konuşan, hele 
söz D�van Ş��r�'ne gel�nce, sözü 
mus�k�ye dönüştüren o büyüley�c� 
etk�s�yle Rüştü'yü kend�s�ne hayran 
eder. O zamana kadar ş��r tutkusunu b�r 
g�z�lgüç olarak �ç dünyasında taşıyan 
Rüştü bu kıvılcımla parlar. Tansık 
doğmuştur. Yaşından umulmayacak 
güzell�kle ş��rler ver�r art arda.

Ertes� yıl yen�den Zonguldak M. 
Çel�kel L�ses�'ne döner, artık b�r şa�r 
Rüştü Onur vardır Zonguldak'ta. 
Ş��rler� elden ele dolaşır, d�lden 
düşmez. Ş��r�m�zde Toplumcu 40 
Ş��r�'n�n saltanatı sürerken GARİP'ç�ler 
de sesler�n� duyurmaya başlamışlardır. 
Salah B�rsel ve Necat� Cumalı �le 
dostlukları bu döneme rastlar. 
Mektuplarla süren dostluklardır bunlar. 
Ş��rler� Varlık ve Servet-� Fünun g�b� 
öneml� derg�lerde yayınlanmaya 
başlar. M.Çel�kel L�ses�'nde o yıl b�r 
şa�r daha vardır k�, adı da�ma Rüştü �le 
b�rl�kte anılır olmuştur. Doğumunda ve 
ölümünde onu �k� yıl gec�kmeyle �zler. 
İk�s�n�n de ölümü veremden olmuştur. 
Bu şa�r Muzaffer Tay�p Uslu'dur. 
Onun da ş��rler� derg�lerde 
çıkmaktadır. Aralarında sıkı b�r dostluk 
başlar. Karakterler� b�rb�r�n�n tam 
karşıtı olmasına karşın dostluklarını 

perç�nleyen ortak payda ş��rd�r. İk�s� de 
adeta b�r ş��r del�s�d�r. Rüştü'nün er�nc� 
Tanrı'da aramasına karşılık Muzaffer koyu 
b�r n�h�l�stt�r. Nazım'ı h�ç d�l�nden 
düşürmez. Rüştü önceler� Haş�m ve 
Tanpınar'a hayrandır. Ş��rler�nde bu �k� 
ustanın etk�s�, varlığını da�ma duyurdu. 
Sanatın ustaları öykünerek başlaması her 
dönemde kabul görmüş b�r gerçekl�kt�r. Şa�r 
yaşamları üç - beş yılla sınırlı olanların 
ger�de bıraktıkları ş��rler �ncelen�rken 
onların henüz öykünme dönem�nde 
bulundukları gerçeğ�n� göz ardı etmemek 
yer�nde olur. Taşra yaşamının yoksunluk ve 
olanaksızlıkları da buna eklen�nce bu 
g�b�ler�n açmazı daha da bel�rg�nleş�r.

Rüştü'nün ş��r�ne bakarken o dönem 
şa�rler�n�n çokça kullandığı bazı �zlekler� 
onun da kullandığını görüyoruz. 
“Mevs�mler”, “Medarlar”, “Stepler”, 
“Cenup Rüzgarları”, “Uzaklara G�den 
Gem�ler”, “Ölüm”, “Yaşama Sev�nc�”, 
Kaçıp Kurtulma Arzusu” g�b�.

Haş�m, Tanpınar ve Tarancı'nın da 
zaman zaman d�ze başlarında kullandıkları 
“ve” bağlacını kullanmada ölçüyü kaçırdığı 
oluyor. Ond�zel�k GİTTİ ş��r�nde, d�ze 
başlarında üç kez “ve” bağlacını 
kullanmıştır.

“Cenup”, “Muttasıl”, “Fec�r”, “Kav�s”, 
“Sükut”, B�günah” g�b� bugün artık 
kullanılmayan sözcükler� kullanmasına 
karşın d�l� oldukça sade ve pürüzsüzdür.

Rüştü'nün ş��r� genel havasıyla nasıl b�r 
ş��rd�r?

 Çocuksu tem�z duyguların �şlend�ğ�, 
ölçülü l�r�zm�yle okuyucuyu yormayan 
“NAİF” b�r ş��r. O yaşta, onun ortamında 
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yet�şen b�r şa�r�n özgün ş��rler vermes� 
beklenemezd�. Çağdaşı pek çok şa�r�n 
ş��r� g�b� onunk� de b�r “ANLATI” ş��r� 
olarak kalmış, b�r “YARATI” ş��r� 
düzey�ne ulaşamamıştır. Yaşasaydı ş��r� 
hang� ç�zg�de gel�ş�rd�? Yazın 
tar�h�m�zde b�r ekolden söz 
ed�lemeyeceğ�ne göre, o da b�r çokları 
g�b� moda akımların b�r�nden d�ğer�ne 
seker durur muydu? B�l�nmez. Bu 
konuda ahkam kesmek b�l�c�l�k olur.

“GARİP”� gördükten sonra Orhan 
Vel� ve arkadaşlarına karşı duyduğu 
aşırı sempat�, bazı �zlekler dışında, 
ş��r�n� pek etk�lem�ş sayılmaz. Uyak 
kullanma alışkanlığı sürer. Zaten 
Orhan Vel� son dönem�nde, Oktay 
Rıfat �le Mel�h Cevdet daha sonraları 

başka arayışlara yöneld�ler. 
Ş��r�m�zde etk�s� büyük olan ve hakkında 

çok yazılıp konuşulan GARİP AKIMI 
neyd� aslında? Bunun yanıtını en güzel 
Jean Cocteau verm�şt�: “B�z�m Fransız 
şa�rler�n�n yüz yılda yaptıklarını 
s�z�nk�ler çeyrek yüzyıla sığdırmışlar.”

B�z�mk�ler�n �ş� elbette daha kolaydı. 
Önler�nde öykünüp yararlanab�lecekler� 
yığınla örnek vardı. Yabancı d�l de 
b�ld�kler�nden bu �ş� kolayca kıvırdılar. 
Yukarıda Rüştü �le Muzaffer'�n ş��r 
serüvenler�n�n üç-beş yıllık b�r zamanla 
sınırlı kaldığını söylem�şt�k. Bu durumları 
yazgıları onlarınk�ne benzeyen dünya 
ş��r�n�n bazı ünlüler�n�n adlarını 
çağrıştırıyor. Örnekse: Lermantov, Puşk�n, 
Arthur R�mbaud, Sandor Petöfi. Bunlar 
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yaşamlarına sanat dehalarının 
damgasını vurmuş ölümsüzler. Rüşttü 
kend� sanat �kl�m�nde, Azra�l'�n 
soluğunu her an enses�nde duymasına 
karşın, gene de kend� DEMON'ı �le 
barışık, mutluluk muştuları veren, b�r 
medar rüzgarı g�b� �ç�m�z� ısıtan b�r 
demet ş��r bırakıp g�tt�. 

Onu son kez Zonguldak Devlet 
Hastanes�'n�n Vereml�ler Koğuşunda , 
o üst kattak� den�ze bakan odada, tek 
başına yatarken gördüm. İsfend�yar 
Baruönü �le g�tm�şt�k. Esmer, hafif 
ç�ll� yüzü �y�ce sararıp solmuştu. 
Öpmem�ze �z�n vermed�. Hastalığı 
bulaştırmaktan korkuyordu. Ona 
get�rd�ğ�m�z k�tabı baş ucundak� 
kom�d�n�n üzer�ne bıraktım. Bu 
Tagore'n�n Bahçıvcan adlı yapıtıydı. 
B�r Hoy� çev�r�s�. Uzanıp k�tabı aldı. 
İlk açtığı sayfadan d�zeler okumaya 
başladı.

“Ey dünya, sana koku ve 
gururlarıyla b�r çok ç�çek gelecek, 
fakat ben�m ç�çek toplama zamanım 
sona erm�şt�r.”

Gözler� doldu, dudakları t�treyerek: 
“Ben�m �ç�n söylenm�ş sank�.” ded�. 
“Hep�m�z �ç�n.” d�ye yanıtladım. 
Sözler�m �nandırıcı değ�ld�. Başka 
z�yaretç�ler�n gelmes� üzer�ne �z�n 
�stey�p ayrıldık. Hastane yokuşundan 
�nerken yaşamın h�çl�ğ�n� 
duyumsadım.

Rüştü b�r süre de Heybel�ada 
Sanatoryumu'nda sağıtım gördü. 
Moral� düzelm�şt�. Zonguldak 
Mal�yes�nde çalışmaya başladı. 

Okuldan tamamen kopmuştu. İç�nde bunun 
ez�kl�ğ�n� duyumsamakla b�rl�kte ş��re daha 
çok zaman ayırab�leceğ�n� düşünerek 
avunuyordu. Bu aldatıcı �y�leşme kısa 
sürdü. Koch Bas�ller� yen�den saldırıya 
geçt�ler. Yazgısının ondan es�rged�ğ� tüm 
dünya n�metler�ne karşı duyduğu o 
önlenemez tutkuyla kend�s� g�b� vereml� b�r 
kız olan Med�ha Sess�z �le evlend�. 
Evl�l�kler� yaşam trajed�ler�n�n belk� en 
acıklı evres� oldu. Önce sevg�l� karısı, kısa 
b�r süre sonra da kend�s� öldü. 1920 yılında 
Devrek'te başlayan yaşamı 2 Aralık 
1942'de İstanbul'da sona erd�.

Ş��rler�, ölümünden sonra, dostu, Salah 
B�rsel tarafından “Rüştü Onur, Ş��rler�, 
Yazıları, Kend�s� İç�n Yazılanlar” adlı b�r 
k�tapta toplanarak “Yed�tepe Yayınları” 
(1956) arasında çıktı. Anısına �çten saygılar.

Karısı �ç�n yazdığı GİTTİ ş��r�n� b�rl�kte 
okuyalım:

GİTTİ
G�tt� dönmeyecek o ne yaz ne bahar
B�r matem rüyası yaşayacak kuşlar
Ve yaban� otlarla dolacak bahçem.
G�tt�, o günden ber� odası boş
Ve kapısı aralık.
G�tt�, düğümlend� boğazımda hıçkırık
G�tt�, aynalarda örümceklenen b�r hayal
Ve sess�zce omza düşen başlar
G�tt�, zeh�r oldu o günden ber�
İç�me akan yaşlar.
 (KIYI Kültür Sanat Derg�s�- 

Aralık-1991- Sayı 69) 

  * * * *
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Kitaplarına girmeyen şiirleri

Esk� Soğuksu Köprüsü

Aylardan Mart'tı, gün akşama dönüyordu
İç�mde onulmaz b�r geçm�ş�n özlem�
Yağmur altında b�r başıma
Esk� Soğuksu köprüsünden geç�yordum.

Islak saçak altlarında ked�ler dublekst�
B�r döl bereket� sarmıştı dört yanı
Dalları tomur tomurdu ağaçların
Sular –bermutad- kapkara akıyordu.

B�rden ters�ne aktı zaman şer�d�
Koltuğunda derg�ler, k�taplar
Ekzot�k yüzünde b�r Özbek hüznü
Ahmet Na�m Çıladır göründü.

Şapkam yoktu çıkaramadım
Öykünün bu büyük ustasına
Temennah çekt�k karşılıklı
Dudaklarımızda acı gülücükler.

Dante'n�n Cehennem�'nde ürpermed�m
Onun öyküler�nde ürperd�ğ�m kadar
O öyküler k� emeğ�n sonsuz ç�les�nden
Karanlıkta açmış güller g�b�yd�ler.

Mehmet Seyda bu, ardından gelen
İk� d�rhem b�r çek�rdek
Trençkotunun yakaları kalkık
Fenerc�n�n kızına zırıl zırıl aşık.
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 Yanartaş'lar yazılmamış henüz
Ş��r-öykü dönem�nde Seyda
Çıladır'ı sordu, “geçt�” ded�m
Yürüdü Davud'un kahves�ne.

 Altından katran renkl� sular
Üstünden �nsanlar akmaktaydı köprünün
O �nsanlar k� Soğuksulu, Osmançayırlı
Hamurları efel�kle karılı.

Rüştü'yü gördüm b�rden kalabalıkta
Devrekl� şa�r Rüştü Onur'u
Güz yaprakları g�b� solgundu yüzü
Memnundu yaşamaktan “şapkasının altında”

El ett�m yanıma geld�
Kısa b�r hoşbeşten sonra
Mutadı olduğu üzre efend�m
Ş��rden açtık sözü.

Şa�r Leyla Sokağı'nda Beş�ktaş'ta
Salata satmamıştı henüz
Med�ha'yı tanımadan önce
Tanışmıştı bas�l dö Kok'la.

İnce b�r dal g�b� karıştı kalabalığa
Buğulu b�r “eyvallah” bırakıp arkasında
Bense aca�p hüzünlend�m
Yakıştıramadım ölümü genç yaşında.

Muzaffer Tayy�p çılgın g�b�yd�
“Bak şu rezalete” ded� derg�y� uzatarak
İlk kez teklemeden konuşuyordu:
“En güzel ş��r�m� çalmış �toğlu �t�n b�r�.”

Kızı kaçırılmış b�r baba g�b�yd�
Şehla gözler�n�n akı kanlı
“B�lmezs�n ne kadar sarsılmıştım
O ş��r� yazarken.” ded�.
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Kahroluyordu Muzaffer Tayy�p
Dost �hanet�nden
“Önce öksürüverd� hafiften”
“Derken ağzından kan geld�.”

Y�rm� yaşında kan tükürmekt�
Rüştü �le yazgıları
“Etrafına bakındı şöyle”
“Yaşamak güzeld� hala.” 

Ah bu tek�ns�z akşamüstler�
B�r b�t�ş� duyumsatırlar da�ma
Geceye varır sonunda yolculuk
Bütün güller�n reng� karadır artık

Gen�ş kenarlı fötrü başında
Dudaklarında ucuz b�r s�gara
Çantası k�taplarla ağır
Göründü Behçet Necat�g�l.

Her türlü göster�şten uzak
Arı g�b� çalışkan ve üretken
B�t�rm�ş Çel�kel'de son ders�
Muntazır teşr�fine Doğu derg�s�.

“Sevg�ler� hep yarınlara bırakan”
“G�zl� bahçeler�nde açan ç�çekler�”
“Dermeye vak�t bulamayan”
Dünyamıza nad�r gelm�ş bu ted�rg�n �nsan.
 
Dokun o s�h�rl� eller�nle dokun k� herşeye
“solgun b�r gül “ olsun
Duyalım o Tanrısal sev�nc� �ç�m�zde
B�r gün “kapanmadan parantez.”

Başında “B�r Yangının Küller�”
Kırmızı b�r gül takmış yakasına
R�ndler bezm�nden kalkmışcasına
Rıza Polat düşmüş yollara.
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Akşam yaklaşmakta hocam,
B�rl�kte g�receğ�z geceye
Karanlık bastırsa da perde perde
“Eşelenm�ş mangaldır Zonguldak Geceler�.”

Ne kızlar geçt� bu köprüden
Kızlar k� dudakları nar çatlağı
Gözler�nde den�zler ve baharlar
Dağ suları g�b� �nerlerd� yamaçlardan.

Gel�n arabaları geçt� bu köprüden
Utangaç akşam saatler�nde
Çocuk arabaları, tabutlar geçt�
N�ce umutlar, n�ce sevdalar geçt�.

Yok artık Soğuksu köprüsü
Yok artık o güzel �nsanlar
Anılarda baygın b�r buhur kokusu
Bermutad kapkara akmakta sular.
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BABAM HASAN EFENDİ'NİN ÜÇ HALİ

Esk� şarkılar g�b� geçerm�ş
Arnavut kaldırımlı sokaklardan
B�r mekteb-� hukuk öğrenc�s�yken
Üsküdar'lı kızların ''Sarı Hak�m"�
Son derece k�bar del�kanlı
Mav� gözler� taşlarda mav� b�r ışık
Dönüşü beklen�rm�ş kafesl� Cumbalarda
Utlar Hüzzam b�r hüznü yayarken
Çamlıca akşamlarına

Artık Hak�m Beyd�r babam
Devr-j saltanatında II.Ham�d'�n
Bolu'dan Basra Körfez�'ne doğru
Ç�z�lm�şt�r yazgının yolu
Süleyman Naz�f Cenab Şehabedd�n
Süleyman�yel� Şa�r Nes�m� Zade Hulus�
D�cle akşamlarında o doyulmaz sohbetler
Üstadlar �ç�nde saygın b�r üstaddır babam
İst�naf Re�s'� Hasan H�lm� Beyefend�
Orda yaşanır harb-� umum�
Yen�lg�ler, �şgaller, tutsaklıklar
Y�t�r�len �k� yavrunun kahreden acısı
Kervanlarca b�r göç başlamıştır Akden�z'e
Son"Cez�r"�d�r koca Osmanlı'nın
Mahzun İstanbul'a

Emekl� olmuştur babam
Çöl rüzgarları kadar özgürdür
Lak�n der�n b�r nostalj� kanatmaktadır �ç�n�
Doğduğu yerlerde tamamlamak �ster
Yaşamının kalan yıllarını
Avukat Hasan Efend�'d�r artık
''İpten adam alan avukat" d�ye ünlen�r
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Ben en çok avukat Hasan Efend�'y� sevd�m
İlk �k� hal� yoktu yaşamımda
Annem efsane nakleder g�b�
Anlatırdı o günler�
Avukat Hasan Efend� 
Kurumayan sevg� pınarım
As�l tevazuu �ç�nde k�bar b�lge babam
Yaşamından dokuz yıl
Saklayab�lm�şt� ben�m �ç�n
Ben hala dokuz yaşındak� o çocuğum
Hala başımı göğsünün kıllarına
Gömerek uyurum

İ.BEHÇET KALAYCI
İSTANBUL, 05.05.2004
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 GRİZU AĞIDI
  
  (Yürekler� acıyla kavrulmuş Zonguldak halkına)

Kand�ll� dağlarına çökmüş b�r akçıl duman
Elaman kahpe felek elaman!
Eğlemen kardaşlar ben�
Gayrı bu yerlerde duraman.
Tek�ns�z geces�nde yeraltının
Yüz �k� yıldızın b�rden düşüşünü gördük,
Çılgınca eserken alev soluğu karanlığın
Buz kes�ld� el-ayak, vurgun yem�şe döndük.
B�r kör duman g�b� yayıldı kara haber
Balı'ya, Bayat köyüne, Neyren'e
Meşel� dağlarda acı rüzgarlar eser,
Gayrı tanrı yardım ets�n ana, baba, gel�ne.
Kucağında bebes� b�r solgun gel�n
Ocaktan her çıkana soruyor;
- Nerde Sadett�n?
Gül yüzü her an b�raz daha soluyor.
Analar eğ�l�p bakıyor b�r b�r
Çıkan kavrulmuş canlara,
Ne kahred�c� bekley�ş, saatlerd�r
B�r avuntu yok acılara.
Vakt�n paslı çarkı ağır ağır dönüyor,
Çıkan her dağlanmış ölüyle
B�r gel�n dul kalıyor, b�r ocak sönüyor,
Yanıyor yürekler, acının kızgın külüyle.
Kükred� gr�zu, alev soluyan b�r ejder g�b�
Karanlık dehl�zler�nde yeraltının,
Er�t�lm�ş soy b�r maden g�b� aktı gözler�,
Pula döndüğü an'dı altının.
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Saz ben�zl� b�r çocuktum, bıyıklarım terlemem�ş henüz
Ben de yaşadım dünyanızın ıslak b�t�ms�z geceler�n�
Karanlıkta ateş böcekler� g�b� görünürdünüz,
Bugün g�b� anımsarım söyled�ğ�n�z sevda türküler�n�.
Güneş�n ufukta kocaman b�r gül g�b� solduğunu
Ozanca duygularla düşled�ğ�m anlarda
S�z öğrett�n�z bana y�ğ�tl�ğ�n ne olduğunu,
Gem�ler�m yüzmüyor artık o sularda.
Sözün panzeh�r� kâr etmez yaraya
Acının oklarıyla del�k deş�k yürekler,
Çatlar sabırtaşı elbet, baktıkça ana, kardeş, bacıya,
Her b�r� köye b�r sevg�l� ölüyle dönecekler.
Devran dönecek, akacak zamanın sel�,
Dumanlı dağlarda menekşeler, zakkumlar açacak,
Yarın, tutacak kazmaları şu bebeler�n eller�
Onlar k� babalarını ancak res�mlerden tanıyacak.
Gün olur s�ze de b�r anıt d�k�l�r
Sabah güneşler� şavkır tunçtan alınlarınızda,
Tar�h�n n�ce adsız şeh�d�yle b�r
Cennet�n güller� açar ruhlarınızda.
Ozan, acıyı, b�n eyley�p yazdın bu ağıdı
Kor kes�ld� yüreğ�n, yandı gözler�n,
Sıcak gözyaşlarınla ıslattın kâğıdı
Acıya acı kattı sözler�n.

(İşç� Send�kası Gazetes�, 21 Haz�ran 1983 Sayı1376)
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TEŞEKKÜR

Bu k�tabın yazı ve ç�zg�ler�yle �çer�ğ�n� oluşturan, �s�mler� k�tabın 
�ç�nde basılı değerl� yazar ve ç�zerlere, 
Arş�v desteğ� veren Sayın Ham�t Kalyoncu, Sayın Erdal Kalaycı, 
Sayın Hasan Kalaycı, Sayın Kürşat Coşgun ve Sayın Mustafa 
Eyr�boyun'a,
Saygı geces�n�n gerçekleşmes�nde büyük emek harcayan Zonguldak 
Kültür ve Eğ�t�m Vakfı �le Eğ�t�m-Sen Çaycuma Tems�lc�l�ğ�ne, 
Gecen�n müz�kler�n� yapan Kömür Karası Müz�k Grubu'na, 
İbrah�m Behçet Kalaycı'nın ş��rler�nden oluşan göster�y� öğrenc�ler�yle 
b�rl�kte hazırlayan Sayın N�lgün Çel�k'e,
Çaycuma Beled�yes�n�n değerl� personel�ne,
Sonsuz teşekkür ed�yor, değerl� öğretmen�m�z İbrah�m Behçet 
Kalaycı'yı b�r kez daha şükranla anıyorum.

     Bülent Kantarcı
       Çaycuma Beled�ye Başkanı
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Tel: 
(0372) 615 10 08
(0372) 600 02 11
(0372) 600 02 12

Faks: 
(372) 615 2509

E-Posta:
beyazmasa@caycuma.bel.tr 

Bu k�tap, Çaycuma Beled�yes�’n�n “Değerler�m�ze sah�p çıkıyoruz” 
başlığıyla yürüttüğü kültür h�zmetler� kapsamında, ölümünün 10. yılında, 
Çaycumalı değerl� Şa�r-Yazar İbrah�m Behçet Kalaycı’ya düzenlenen 
saygı geces� �ç�n özel olarak hazırlanmıştır.  
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Sarı ekin tarlaları

Burcum başak olmalı

Tellim esritir beni

Sarı ekin tarlaları

Üveyikler, çavuş kuşları

Yabanıl kokusu hardalların

Ah! O sarışın kuşluk saatleri

Van Gogh'dur gelen karşıdan

Elinde paleti, fırçası

Benimse bir arp inler içimde

Sam yellerinin çaldığı

Çevremizde çaldığı

Çevremizde sirenler musalar

Temmuz güneşinde sarı ekin tarlaları

     İ.Behçet KALAYCI
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