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Die Veranstaltungsreihe „Der internationale Tag der Muttersprache in 
Münster“ findet dieses Jahr zum 8. Mal statt. 

Der 21. Februar ist der internationale Tag der Muttersprache. Die UNESCO 
hat diesen Gedenktag im Jahr 2000 ausgerufen, weil nur noch die Hälfte der 
rund 7000 weltweit gesprochenen Sprachen in naher Zukunft existieren 
könnte. 

Dazu möchte die UNSECO zum einen die Förderung von Sprachen als 
Zeichen der kulturellen Identität der Sprechenden auf die Fahnen schreiben, 
zum anderen geht es ihr auch um den Fremdsprachenunterricht und 
Mehrsprachigkeit als Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis und Respekt. 

Vom 13. bis zum 28. Februar 2022 findet in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
münsterschen Institutionen ein buntes Programm statt. 

Das Programm setzt bewusst den Fokus auf Sprachen in Münster stark 
vertretener Migrantengruppen, damit es möglichst viele von diesem Thema 
unmittelbar betroffene Münsteraner:innen mit Migrationsvorgeschichte 
erreicht und somit den interkulturellen Dialog zu aktuellen 
Diskussionsthemen, wie Bedeutung der Muttersprache für den 
Spracherwerb und Mehrsprachigkeit bietet. 

Murat Topbaş und Emre Alpsoy bereichern diese reichhaltige 
Veranstaltungsreihe mit einem Konzert, in dem Murat Topbaş ausgewählte 
Gedichte aus der türkischen Literatur lesen wird. Die Lesung der Gedichte 
wird von Emre Alpsoy live auf der Gitarre musikalisch begleitet. Mit einer 
Auswahl an türkischen Liedern aus dem Akustikrock wird das Publikum 
sowohl instrumental als auch mit Gesang unterhalten. 

Bei diesem Konzert werden sich Poesie und Musik begegnen. 

Das folgende Programm erwartet Sie. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 

Murat Topbaş & Emre Alpsoy



Das Programm 

1. Mavi Duvar, Haramiler (Emre) 

2. Teşekkür, İlhan Berk (Murat) 

3. Dön Bak Dünyaya, Pinhani (Emre)  

4. Mendilimde Kan Sesleri, Edip Cansever (Murat) 

5. Çok Yorgunum, Cem Karaca (Emre)  

6. Başka Yerde Olmak, Attila İlhan (Murat)  

7. İstanbul'da Sonbahar, Teoman (Emre)  

8. Sevgilerde, Behçet Necatigil, (Murat)  

9. Bekle Dedi Gitti, Kaan Tangöze (Emre) 

10. Çizik, Özdemir Asaf (Murat) 

11. Dünyadan Uzak, Pinhani (Emre) 

12. Deniz Türküsü, Yahya Kemal Beyatlı (Murat) 

13. Rüzgâr, İlhan Şeşen (Emre) 
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Mavi Duvar, Haramiler (Emre)  

Teşekkür, İlhan Berk (Murat)  

Evet hep açık gidip gelen ağzın içindi;  

Gökyüzünün o huysuz maviliği içindi; 

Elma kokan bir Türkçeyle konuştuğun içindi;  

Ölümün sefil, kötü belleği içindi; 

Her gün pazar kurulan o sokaklar içindi;  

Saçında uykusu kaçmış çiçekler ıslattığın içindi;  

Çocuklar okuldan dönüyormuş gibi sesin içindi;  

İşte bütün ama bütün bunlar için sana teşekkür derim.  

  

Dön Bak Dünyaya, Pinhani (Emre)  
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Mendilimde Kan Sesleri, Edip Cansever (Murat)  

Her yere yetişilir 

Hiçbir şeye geç kalınmaz ama 

Çocuğum beni bağışla 

Ahmet Abi sen de bağışla 

Boynu bükük duruyorsam eğer 

İçimden öyle geldiği için değil 

Ama hiç değil 

Ah güzel Ahmet abim benim 

İnsan yaşadığı yere benzer 

O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer  

Suyunda yüzen balığa  

Toprağını iten çiçeğe 

Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine 

Konyanın beyaz 

Antebin kırmızı düzlüğüne benzer 

Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir 

Denize benzer ki dalgalıdır bakışları 

Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına 

Öylesine benzer ki 

Ve avlularına 

(Bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi) 
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Ve sözlerine 

(Yani bir cep aynası alım-satımına belki) 

Ve bir gün birinin adres sormasına benzer 

Sorarken sorarken üzünçlü bir görüntüsüne  

Camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına  

Öyle bir cıgara yakımına, birinin gazoz açmasına  

Minibüslerine, gecekondularına  

Hasretine, yalanına benzer  

Anısı işsizliktir 

Acısı bilincidir  

Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan  

Gülemiyorsun ya, gülmek 

Bir halk gülüyorsa gülmektir 

Ne kadar benziyoruz  

Türkiye'ye Ahmet Abi.  

Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden  

Dirseğin iskemleye dayalı  

-- Bir vakitler gökyüzüne dayalı, derdim ben --  

Cıgara paketinde yazılar resimler 

Resimler: cezaevleri 

Resimler: özlem  

Resimler: eskiden beri  

Ve bir kaşın yukarı kalkık  
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Sevmen acele 

Dostluğun çabuk 

Bakıyorum da simdi 

O kadeh bir küfür gibi duruyor elinde.  

Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet Abi  

Biz eskiden seninle  

İstasyonları dolaşırdık bir bir 

O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar  

Nazilli kokardı 

Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası  

Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında  

Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen  

Kadının ütülü patiskalardan bir teni  

Upuzun boynu 

Kirpikleri 

Ve sana Ahmet Abi uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki 

Sofranı kurardı 

Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı  

Cezaevlerine düşsen cıgaranı getirirdi  

Çocuklar doğururdu 

Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi  

O çocuklar büyüyecek 

O çocuklar büyüyecek 
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O çocuklar... 

Bilmezlikten gelme Ahmet Abi 

Umudu dürt 

Umutsuzluğu yatıştır 

Diyeceğim şu ki 

Yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler 

Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi 

Hayalsiz yaşıyoruz nerdeyse  

Çocuklar, kadınlar, erkekler  

Trenler tıklım tıklım 

Trenler cepheye giden trenler gibi İşçiler  

Almanya yolcusu işçiler 

Kadınlar 

Kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi 

Ellerinde bavullar, fileler 

Kolonyalar, su şişeleri, paketler 

Onlar ki, hepsi 

Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler 

Ah güzel Ahmet Abim benim 

Gördün mü bak 

Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar  
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Ve dağılmış pazar yerlerine memleket 

Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile  

Gelse de 

Öyle sürekli değil 

Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün 

O kadar çabuk 

O kadar kısa 

İşte o kadar. 

Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar Diş değil, tırnak değil, bir 

mendil niye kanar  

Mendilimde kan sesleri.  

Çok Yorgunum, Cem Karaca (Emre)  
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Başka Yerde Olmak, Attila İlhan (Murat)  

on iki sıfır beş'te izmir'de bir yıldız kaydı  

imbat durmuştu kan ter içindeydim  

akdeniz'in elindeydim söz temsili 

ışıklı bir tesbih karşıyaka'ydı  

istanbul deyip mendebur sisli 

bir deniz kahvesinde içiyordum  

istanbul soluk yeşil bir tramvaydı  

sultanahmet demişti inliyordu 

on iki sıfır beş'te izmir'deydim allahım  

şiir deniz gibi kımıldıyordu  

on iki on beş'te istanbul'a dağılmıştım  

hilâl gibi bir kızcağız beşiktaş'ta rüyasını dokuyordu  

ondan bıkmıştım  

çiğ mürekkep ve aseton kokuyordu  

sarıyer'de balıkçılar denizi çekiyordu  

deniz büyük büyük içini çekiyordu  

on iki on beş'te bir kadeh cin parlatmıştım  

kadehimi kırmıştım elim ayağım telaşta  

vezüv içime çökmüştü şaşırmıştım  

napoli'de gözlerim güneş diye doğmuştu  

on iki on beş'te istanbul'da allahım  

gökyüzü birdenbire buz gibi soğumuştu  
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on iki otuz beş'te napoli garında bir tren çırpınıyordu  

aşağılık bir gemici barında ben burnumu şaraba sokmuştum  

katiyyen sarhoştum kirpiklerim yanıyordu  

santa-lucia civarinda bir karanlık  

bir iştahsız orospu bulmuştum bilmem neden  

uyuyup uyuyup uyanıyordu 

on iki otuz beş'te napoli garı'nda ben  

utanmasam bilet parası dilenecektim  

paris diye ölecektim  

uzaktan notre-dame'ın çığlıklarını dinliyordum  

kalbim köpürmüştü anlıyordum 

on iki otuz beş'te napoli'de allahım  

uyuyamıyordum uyuyamıyordum  

on iki elli beş'te paris'te kan çıktı  

içimdeki bozgun büyüyordu  

herkeste bir telâş vardı  

herkes acıkmıştı 

önüne gelen bir sual soruyordu 

ben daima bir sual soruyordum 

afrika bulut gibi üstüme yürüyordu 

on iki elli beş'te sen uyandığın zaman  

ben paris'teydim gare du l'est'de  

yoksul bir oteldeydim  
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kahrımdan seni terketmiştim  

hırsımdan kendimi içkiye vermiştim  

mektuplarını yakıp yırtmıştım  

bütün mektuplarını  

bana yazdıklarını,  

yazmadıklarını 

on iki elli beş'te içimde isyan çıktı  

paris çıldırmıştı  

ben çıldırmıştım 

artık öteki ömrümü yaşayacaktım. 

İstanbul'da Sonbahar, Teoman (Emre)  

 13



Sevgilerde, Behçet Necatigil (Murat)  

Sevgileri yarınlara bıraktınız  

Çekingen, tutuk, saygılı.  

Bütün yakınlarınız 

Sizi yanlış tanıdı.  

Bitmeyen işler yüzünden 

(Siz böyle olsun istemezdiniz) 

Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi  

Kalbinizi dolduran duygular 

Kalbinizde kaldı. 

Siz geniş zamanlar umuyordunuz 

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.  

Yılların telâşlarda bu kadar çabuk  

Geçeceği aklınıza gelmezdi. 

Gizli bahçenizde 

Açan çiçekler vardı,  

Gecelerde ve yalnız.  

Vermeye az buldunuz  

Yahut vaktiniz olmadı.  
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Çizik, Özdemir Asaf (Murat)  

Geleceğim, bekle dedi, gitti..  

Ben beklemedim,  

o da gelmedi.  

Ölüm gibi bir şey oldu.. 

Ama kimse ölmedi.  

Bekle Dedi Gitti, Duman (Emre)  

Dünyadan Uzak, Pinhani (Emre)  
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Deniz Türküsü, Yahya Kemal Beyatlı (Murat)  

Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli!  

Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.  

Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça 

Ve hayâlinde doğan âleme yaklaştıkça,  

Dalga kıvrımları ardında büyür tenhâlık  

Başka bir çerçevedir, git gide dünyâ artık.  

Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziyâ;  

Mâvidir her taraf, üstün gece, altın deryâ...  

Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala  

O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla. 

Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâma varır; 

Hilkatin gördüğü rü'yâ biter, etrâf ağarır.  

Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri  

Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri...  

Mûsıkîsiyle bir âlem kesilir çalkantı; 

Ve nihâyet görünür gök ve deniz saltanatı.  

Girdiğin aynada, geçmiş gibi dîğer küreye,  

Sorma bir sâniye, şüpheyle, sakın: "Yol nereye?"  

Ayılıp neş'eni yükseltici sarhoşluktan, 

Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan  
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Duy tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu, 

Rûh erer varlığının zevkine duymakla bunu.  

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,  

Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız, 

Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!...  

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.  

Rüzgâr, İlhan Şeşen (Emre)  

Son  
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