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SUNUŞ YAZISI 

İzmirli büyük ozan Homeros’un ‘’Gök kubbenin 

altındaki en güzel şehir’’ olarak betimlediği, 

Aristo’nun İskender’e ‘’Görmezsen eksik kalırsın’’ 

diyerek önemini vurguladığı, büyük yazar Victor 

Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp bir 

‘’prensese benzettiği’’; farklı kültürlerin, yaşam 

tarzlarının, inançların binlerce yıldır bir arada barış 

içinde yaşadığı kavimler kapısı; Doğu Akdeniz’in 

merkezi, Ege’nin gerdanlığıdır. Söylencelere göre 

İzmir’in adı; ‘’Smyrna’’ adlı bir Amazon 

kraliçesinden gelmektedir. Bu yüzdendir ki İzmirli 

kadınlar özgürlük savaşçılarıdır. Sanatın, giderek 

insanlardan uzaklaştığı bir dönemde yolum 

‘’Karakedi’’ ailesiyle kesişti. Yaşamda tesadüflere 

inanmayanlardanım. İzmir sayısını oluştururken tüm 

amacımın birilerinin kalbine, yaşamına dokunmak 

düşüncesi oldu. Çünkü bir söz, bir dize, bir sesleniş 

yenilenmenize yeniden başlamanıza sebep olabilir 

ya da içinizde sanata karşı gizli kalmış yanınızı 

ortaya çıkarabilir. Sınıf farkı gözetmeden herkesin 

bu dergide eserlerini paylaşabileceği, aynı sayfada 

olabileceğini, yazmanın ve sanatın amacının da bu 

olması gerektiğine inanıyorum. Bu sayıya katkı 

koyan arkadaşlarımız aynı düşünceyle bizimle 

eserlerini paylaşarak katkıda bulundular. Sanat sanat 

için değil de sanat insan için diyen sevgili dostlara 

gönül dolusu sevgiler. İnsan insanla beslenir, 

çoğalır. ‘’Bildiğim tek şey hiçbir şey 

bilmediğimdir’’ felsefesini ilke edinerek yazar 

arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolculukta bize eşlik 

edecek önce Karakedi Dergisi’ne, hazırlama 

sürecinde emeği geçen arkadaşlara ve sevgili 

okuyuculara İzmir’den imbatlı teşekkürlerimizi 

gönderiyoruz. Yazmak var olmanın en güzel 

kanıtıdır. ‘’Edebiyat olan her yerde umut vardır’’ 

demiş Albert Camus. Önce kendinizden başlayın 

inanmaya ve ilk adımı Karakedi Dergisi’ne şiir, yazı, 

öykülerinizi göndermekle atın. Bir sonraki sayıda 

görüşmek dileğiyle esen kalın… 

Neval Savak 01.04.2018 / İZMİR 

Saygı ve sevgilerimle...  
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Sayfa 3 

ÖMRÜM KELEBEKTE KALDI 

     (Önder ÇOLAKOĞLU) 
 

Kelebeğe fısıldadığım  

Şiirler kadar kaldı yüreğim  

Islak ve huzursuz  

Kapalı gişe ömrümün  

Nasırlarında kaldı  

Bileylenişim acıya  

Hekim bilmez kederlerimin  

Ağ yaptığı  

Evlerin tavan araları kemirdi içimi  

Turuncu kadınların  

El işlerinin dulluğunda  

Yaslı karanfillerin kekemeliği kadar soluk  

Damağımda kaldı  

Eski kışların tül renkli tadı  

Yamaçlarında şehrin elleri kıskandı 

Bahçemin erguvanlarını  

Gamzelerine sevdalandığım  

Kusursuz bedenlerde kesiklendi ruhum 

Fetvalarını verdiğim  

İnanışım kaldı söküklerinde  

Yüz sürdüğüm çocukların sarı bilincinde  

Doğurgan kaldı yüreğim  

Üşüdü bakışım 

Çaresiz kaldı  

Çocuklar çağırdı beni  

 

 

 

     KÜL VAKTİ 

(Ayşen SARIBAŞ) 

 

Dağ gibi 

göğsümde taşırım 

Kurtların 

uluyan ağzına sığmayaun ateşi 

Koşar soluksuz 

kül vakti 

gül tende soluyan zaman 

öper küskünlüğünden 

Uyanır 

ağrıyan sözün bileklerinde sızı 

ince bir zehir gibi 

dağılır dudaklarına isyan avaz 
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Sayfa 4 

                     EKSİK 

(Hakan UNUTMAZ) 

   Soğuk demire ilk dokunan onun elleri 

oldu. Garipsemiş hâlde, aracın asıl amacına 

bakan da ilk onun gözleri… Birkaç 

saniyelik kendisiyle baş başa kalma 

seansında hiçbir şey düşünemedi. Belki 

aklına gelmedi. Belki de fazladan bir ölü 

toprağıyla onu da kapatmak istedi. 

 Çok sık aramayan kardeşinin 

telefonunu daha açmadan anlamıştı aslında 

bir sıkıntı olduğunu. Karşı taraftan gelen 

“Babamı kaybettik ağabey!” cümlesine o an 

verecek bir cevap dahi bulamamıştı. Hiç 

acele etmedi. Yasak olmasına rağmen 

masasına dirseklerini dayadı ve çakmağın 

ucuna bile bakmadan sigarasını yaktı. 

Uykuya dalış öncesi geçişler gibi oldu 

aklındakiler. Sanki duvar üzerinde evrenin 

tüm sırlarını hızlı bir şekilde 

geçiriyormuşçasına gözlerini dakikalarca o 

duvara dikti. Sigarası bittiğinde çekmeceyi 

açtı, arabanın anahtarlarını aldı ve hızlıca 

odadan ayrıldı. 

 Çocukluğundan beri yolları izlemeyi 

hep sevmişti. Her zaman ekilmiş ovaların 

geometrisine hayranlıkla bakar ve onları 

kuş bakışı hayal ederdi. Bu sefer gözünü bir 

an için bile ayırmadı asfalt ziftinden 

kilometrelerce. İçin için hızlı gittiğine 

kızıyordu. Eve vardığında kendisini nasıl 

bir resmin beklediğini tahmin edebiliyordu. 

 Sessizce kalabalığın “Başın sağ 

olsun!”larından ve “Oğlu bu işte!”lerinden 

sıyrıldıktan sonra yukarıya, uğuldayan 

kadınların arasındaki annesinin yanına gitti. 

Omzuna dökülen ıslaklığa karşın nasıl bir 

tavır sergilemesi gerektiğini bilmiyordu. 

Kardeşinin de koşturarak boynuna  

dolanmasıyla garip bir şekilde sinirlendi. 

Kendisi bile ağlayamazken, daha önce 

suratlarını hiç görmediği insanların 

dövünmesine sinirlendi belki de. Kardeşinin 

ellerini boynundan nazikçe indirip omzuna 

dokunduktan sonra merdivenlerden aşağıya 

yöneldi. Bir anda nereden peydahlandığı 

belli olmayan sandalyelere, elma kasalarına, 

duvar üstündeki gazete kâğıtlarına oturan 

insanların yanına geçti. Epey yaşlı bir tanesi 

eziklikle, kulağına doğru eğilip “Mezarı 

kazan çocuğa…” gibi şeyler söyledi. Elini 

cüzdanına atmasıyla içinden birkaç parça 

banknot çıkarması bir oldu. Ve belediyenin 

o koyu yeşil, o samimiyet yoksunu cenaze 

aracıyla yıkama aracı ardı ardına geldiler. 

Kimseye dilini dökmeden dosdoğru yıkama 

aracının içine daldı. 

 “Annemin dokuduğu halı…” dedi 

içinden. Hiç kullanılmayan odanın bir 

köşesinde, oda ile aynı kaderi paylaşmak 

zorunda kalmış bir halı. Bu yaşına kadar hiç 

elini sürmemişti o halıya. İçindeki desenleri 

ne kadar merak etse de bir kere olsun açıp 

da bakamamıştı. Yine elini sürmedi 

tenekeye indirilirken. Yıllarca merak ettiği 

desenlerin içinden de “kimin” çıkacağını 

gayet iyi biliyordu. 

 Bağlar çözüldü. Bembeyaz, üryan 

bir ten çıktı kalabalık içinde ortaya. Hızlıca 

altından el dokuması halı alındı. Buz gibi 

tenekeye yatırıldı beden imecece. Bir kişi 

suyun sıcaklığına baktı. İkisi 

ayakucundaydı. O ise tam baş kısmında 

bekledi suskunca. 
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 Kıyamet gibi gürültüye rağmen, 

kulakları su sesinden başka bir şey 

duymadı. Babasının morarmış ve şişmiş göz 

çukurlarına bakıp kaldı öylece. “Bu kadar 

zayıf değildi.” diye düşündü. Aynı anda 

soluk bedenin üzerinden sular akmaya 

başladı. Bir tas suluk gezdirdi parmaklarını 

babasının üzerinde. Sanki soğumuş bedeni 

ısıtmaya çalışır gibi ovdu kollarını. Yandaki 

“iş bilir” adamın emirlerini dinlemiyordu 

hiç. Sanki ayna karşısında kendisi banyo 

yapıyor, durulanıyordu. “Yaşlanınca ben de 

böyle olacağım,” diye geçirdi aklından. 

“Hatta ölünce…”. Çocukluktan hatırladığı 

baba hâline, şu anki kendi fiziksel 

görünümü çok benziyordu. 

 Beyaz bedenin, yine beyazlıklar 

içine sarılışını dikkatle izledi. Kendi 

ölüsünü görmüş bir ruh gibi ürpermişti 

resmen. Sarma işi bittikten sonra demir 

sandala bindirip yüklediler çocukluğunu 

cenaze aracına. Pikabın arkasına sadece o 

oturdu. Aracın ne zaman çalıştığını, ne 

kadar yol aldığını, ne kadar yollarının 

kaldığını fark etmeden düşündü uzun bir 

süre. İçten anlamak isterdi aslında “baba 

kaybı”nın ne denli acı verebileceğini. “Hiç 

baba-oğul gibi değildik ki, hep uzaktık.” 

dedi. Top oynarken düşüp yaralandığında 

yanına koşmak, okulu bittiğinde 

diplomasıyla ona sarılmak, evlendiğinde 

karşılıklı bir hava oynamak, dara 

düştüğünde düşünmeden yol danışmak 

isterdi. Oysa şu an çaresizce, boylu boyunca 

ayaklarının önünde uzanan bu adam, 

nedendir bilinmez hiç ilgilenmemişti 

onunla. Belki kendisine “yük” olarak 

gördüğü, ne yaptıysa beğenmediği, her 

zaman eleştirdiği, küçülttüğü, ezdiği oğluna 

son seferinde muhtaç kalacağını sezememişti. 

 Mezarlığa gelindiğinde her şeyin hızlıca 

olmasını istermiş gibi araçtan atladı. Kapı 

önündeki musallada kılınan namazda “helal 

olsun”ları seslice söylemedi, içinden gelmedi. 

Belki de daha zamanı değildi bir helalleşme 

faslı için. İlk omuzladıktan sonra da bir daha 

sandalın altına girmedi, sadece yanında yürüdü 

sessiz kalabalığın. 

 Yaş toprağın içinde, yıllardır görmediği 

kuzeniyle bir an göz göze geldiler. Yukarıdan 

indirilen bedenin baş tarafı onun ellerindeydi. 

Bedeni, yandaki oyuğa doğru dikkatlice 

yerleştirdiler. Tuğlaları ve tahtaları teker teker, 

özenle dizdiler. En son, boş kalan yerler 

kurumuş otlarla kapatılacakken göz ucuyla son 

bir kez baktı beyazlığa doğru. Aniden bir 

ağlama isteği duydu, dudaklarını ısırdı. Tüm 

hayatı boyunca bir sevgi beklediği, bir umut 

ışığı beklediği dağ artık yerle bir olmuştu. 

Belirsiz bir elin yardımıyla çıktı yukarı. 

 Avucuna biraz toprak aldı, üfledi, 

temizledi. “Hadi yine büyüklük bende kalsın, 

helal olsun!” diyerek çukurun içine savurdu.  

          Mezarın dolmasını bile beklemedi. 

          Ardından konuşulan sesleri duymadan, 

başsağlığı sırasına geçmeden kapıya yöneldi. 

           Gömlek cebinden çıkarttığı sigarasını 

ateşledi. 

      Yürüdükçe, sanki arkasından buzlaşan 

anıları hissetti, üşüdü. 

   Güneş battı. 

   İnsanlar uyudu. 

    Sabaha karşı, kalabalık bir şehrin kollarına 

yine kendisini teslim etti. 
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  YAZILMAMIŞ ŞİİR 

(Nesrin Z. İNANKUL) 

      Mikrofon diye bir hastalık duydunuz 

mu? Belki farkındasınız ama hastalık olarak 

düşünmüyorsunuz ya da kabul etmek 

istemiyorsunuz. Bunun da iki türü var. 

Birinci türdeki hastalar, mikrofonu görünce 

kendilerini tutamazlar. Ona ulaşmak için ne 

gerekiyorsa yaparlar. Örneğin yüz bin 

kişinin üzerinden geçmeleri gerekiyorsa bir 

köprü inşa ederler, ya da iki kanat bulur, 

sırtlarına takarlar yani bir şekilde, ona 

ulaşmak için büyük savaş verirler. Çünkü 

mikrofon, onlara göz kırpar, gel gel yapar,  

"Ne duruyorsun orada, ben seninim, seni 

bekliyorum; gel, al beni!" diye bağırır 

durur. Bu tür hastaların mikrofonla 

buluştuklarında elleri sanki mikrofonu 

tutmaz, okşar. Kavuşan sevgililer gibi 

mutlu bir gülümseme oturur dudaklarına. 

Ne konuşurlar, ne derler, orada 

bulunmalarının nedenini, toplantının 

amacını … hiç ama hiçbir şey önemli 

değildir. İlgisiz, ilgili sözleri söylerler 

soluksuzca. Onların mikrofonla 

sevişmeleridir bu. Kendilerince ne kadar 

çok tümce kurulursa o kadar mutlu, o kadar 

başarılı olurlar. Konudan konuya atlarlar, 

konuşurlar, konuşurlar, konuşurlar… Süreyi 

ikiye, üçe, dörde ... katlayabildiklerince 

katlarlar. 

İkinci türdeki hastalar birincinin tam 

karşıtıdır. Mikrofona yaklaştıkça korkuları 

artar. Elleri, ayakları tutmaz; yüzleri sararır, 

bedenleri titrer. Mikrofondan kurtulmak 

için, yer yarılsa içine girmeyi göze alabilir 

bu kişiler. Tedavi için doktora, psikoloğa 

gidenler olmuş ancak her keresinde aynı 

yanıtı almışlardır: "Korkunun üzerine 

gideceksin!" 

O, ikinci tip hastalardandı. Günlerce 

“Alışmam gerek, alışmam gerek… “ diye 

devamlı söyleye söyleye yineliyor, hatta 

sayfalarca yazıyordu. Ancak alışmanın 

yolunun mikrofonla ilgili görev almaktan 

geçtiğini de biliyordu. Tekrar tekrar 

denemesi şarttı. Olmazsa? Şimdi olumsuz 

düşünmenin sırası değildi, ne demek 

olmazsa? Olacaktı, mutlaka olacaktı… 

Mikrofonla göz göze gelmemek için büyük 

bir çaba içerisindeydi o gün. Kulağı 

sunucudaydı. İsmi çağrıldığında sahneye 

çıkacak, hiç mikrofon yokmuş gibi ona 

dokunmadan, bakmadan ezberindeki şiiri 

okuyacak, yerine geri dönecekti. Savaşı bu 

kez mutlaka o kazanacaktı. 

Adı söylediğinde, hiçbir şey duymadan 

sakince yerinden kalktı, ağır ağır sahneye 

ilerledi, kürsüye yaklaştı. O da ne? 

Karşısında bir canavar var. Mikrofondan 

gözünü kaçırdı, salondaki seyircilere 

odaklandı. Ne yaparsa yapsın ondan 

kurtulamadı. Mikrofondan yavaş yavaş 

kollar çıktı, yılan gibi kıvrıla kıvrıla 

boğazına dolandı. Nefes almakta 

zorlanıyordu. Seslendireceği şiiri 

anımsamaya çalıştı, şiire odaklanırsa belki 

soluklanabilirdi. İlk dize, şu ilk dize gelse 

aklına, devamı kendiliğinden gelirdi. 

“Üç kez seni seviyorum diye uyandım” 

mıydı? Yok yok bu olamazdı, İlhan Berk’le 

ilgili bir etkinlik değildi düzenlenen. 
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“Maviye/ Maviye çalar gözlerin/ Yangın 

mavisine/ Rüzgârda asi” Hayır, Ahmed Arif 

de olamaz! 

“Sevgileri yarınlara bıraktınız/ Çekingen, 

tutuk, saygılı” Yok ya bu da değil! Nerden 

geldi şimdi aklına Necatigil? 

"Karadutum, çatalkaram, çingenem!" 

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane 

Parkı’nda” 

“Artık demir almak günü gelmişse 

zamandan” 

“Bir de rakı şişesinde balık olsam" 

Birçok dize, zihninde dans ederken ne 

kadar zaman geçti farkına varamadı. 

Sessizliği salondan yükselen müthiş bir 

alkış bozdu. Alkışla birlikte canavarın 

kolları gevşedi,  yavaş yavaş kayboldu. 

Bir "Oh!" çekti. Sonunda, nefesi rahatlamış, 

bedeni gevşemişti. Utangaç bir halde 

sahneden inip yerine oturduğunda alkış hâlâ 

devam ediyordu. Ne mikrofonu, ne 

izleyicileri, ne alkışı, ne salonu görüyor, 

duyuyordu; ta ki sunucu kürsüye gelip 

“Yazılmamış şiirdi!” diyene dek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYAKLARIMA DOLANAN 

YALNIZLIKLAR 

   (Aslan KOCAMAN) 

 

      -Cemal Erdem’e 

 

bir sokağa sapıyorum 

bir günü daha terk edip 

oysa her şey yerli yerinde 

her şey yerli yerinde kaos 

 

bedenimi yırtıyor gözlerim 

uzak ormanlarında bir çağı yaşıyor 

mavinin ilk şeklini alarak 

ben bir yaş daha alıyorum 

soluğumda infilakları yüzümün 

 

giderek ağırlaşıyor 

ayaklarıma dolanan yalnızlıklar 

beni buluyorum 

beni bir kere daha kaybederek 

peşinden bir sokağa daha sapıyorum 

caddelerden gizleyerek kendimi 

sanki kendimi kendime yamıyorum 

gülümsüyorum 

kedilerin umarsız  bakışlarında 

biliyorum,  

her şeyin gölgesinde bir maviyim 

Halit beyin yanına varıyorum 

kuşları göğüslemiş, baharı fısıldıyor 

 

tüm yorgunluğumu sırtlayıp 

eve varıyorum 

bir güne terk edilircesine 

bir güne uğurlarcasına kendimi 
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       SESİNE AÇILAN PARANTEZ 

      (İdris SEZGİN) 

 

Kelimeler aklını yitiriyor 

(Yüzün açılmamış bir parantez, henüz) 

 

Seni doğrularımdan uyandırıyorum 

Utangaçlığın sızılarına uzanıyorsun, 

kollarında şüphemin 

Zaman ağrır, suyun akışında doğuramazsa 

seni 

Ulaklar yolladım kulaklarına 

(Sesin açılmamış bir dua, henüz) 

 

Ürkeklik çoğalıyor sokaklarında şehrin 

Söz ki bir Çingene çalgısıdır kulağında 

efendinin 

Hangi yasayla affedecekler beni, istemem 

lütuf  

Şehrin başkentinde korku çoğaltan evlerde  

Saçlarınla ört gövdemi 

 

Hastalığın mor hali, detaylarını düşürmüş 

kokun 

Varlık tökezliyor yakınlaştıkça gölgesine 

Yüzün oysa, tüm ağrıların tanrısal nedeni 

(Gözlerinin kararıyla düşürülsün şairliğim)  

 

Seni kırgınlıkların kanadından 

alıkoyuyorum 

Seni dirilerin uğradığı kalabalık mezarlara 

Dizinde fısıldayan akvaryum balıkları ve 

deniz 

(Özgürlüğüm İbrahim’in elinde bir kurban, 

henüz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      YAKANA BENİ TAKIYORLAR 

            (Neda OLSOY) 

Artık kimse olmuyor yuvarlanan matruşka 

 Yüzler gülüyor, bu mu son 

Sana  sorduklarında hatırla 

Ben üflediğimde sönerdi gece 

Seni yolda görmüşler sarılmamışlar 

İçim kalmış o an. kedi uykudan uyanmamış 

Eski ve son satılan arsa 

Tekerlekli at arabaları yapardım seni 

görünce 

İçim kalmış o an. Binip gitmişim 

Yeni ve hırpalanan küçük kız 

Kim diye soracaklar annene 

Yakanda gül, mezarı içindedir de 
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GÜNLÜK GÜNEŞLİK BİR ŞAİR:   

        FERZAN  SARPKAYA 

        (Dizdar KARADUMAN) 

          Her insan kendini önemli ve değerli 

gördüğü bir şeye adayabilir. Vatanına, 

özgürlük ve bağımsızlığa, evrensel barış ve 

kardeşliğe, savaşsız, sömürüsüz bir 

dünyaya, çevre ve doğanın korunmasına, 

insanlığın daha sağlıklı ve mutlu 

yaşayabileceği bir geleceğe, insana yararlı 

hizmetler  için bilime ve bilimsel 

çalışmalara, mesleğine, ailesine, anne ve 

babasına, çocuklarına, aşkına…Bu örnekler 

daha da uzar istenirse.  

           Kendisini sanata, özelde  şiire 

adayan  insanlar, toplum nüfusunun 

geneline oranlandığında ne yazık ki elli 

binde bir gibi bir sonuç çıkabilir. Bu da 

onları, hayata bakış, dünyayı ve olayları 

algılayış ve yorumlayış bakımından diğer 

insanlara göre daha farklı ve ayrıcalıklı bir 

konuma koyar duyarlılık yönünden.  “Üç 

ömrüm olsaydı şiire bağışlardım” diyordu 

günümüz şairlerinden Abdülkadir Budak, 

Ya Şiir Olmasaydı(Ocak 2018) adlı deneme 

kitabında. Abdülkadir Budak’ın bu sözü, 

onun şiire ne denli önem ve değer verdiğini, 

sanat disiplinleri içinde şiirin o inanılmaz 

gücünü gösteriyor. Ferzan Sarpkaya da 

gönlünü şiire adayanlardan. Şiir yazmak ve 

kitap yayımlamak kadar şiire verilen emek 

ve çabadır asıl değerli olan. Ferzan 

Sarpkaya, hem yazıyor hem de şiir için 

çalışıyor.      

    Gün Vurgunları(2017), Ferzan 

Sarpkaya’nın ikinci şiir kitabı. “Umudu 

sıcaktır yüreğin güne merhaba” sözüyle 

başlayan ve  49 şiirin yer aldığı kitap, Gün         

         Devriliyor başlıklı şiirle açılıyor. Gün 

sözcüğü ve türevleri şiirlerinde önemli bir 

yere sahip. Kitap adı başta olmak üzere bazı 

şiirlerinin başlıkları bile gün sözcüğüyle 

başlıyor. Gün Devriliyor(s.7), Gün 

Işığında(s.43), Gün Batarken(s.45)…gibi.  

Onun şiirlerinde en çok kullandığı 

sözcüklerin başında güneş, gün, ışık, 

aydınlık, karanlık gibi sözcükler geliyor. 

Gün ve güneş onun şiirinde en önemli 

sözcükler. Ferzan Sarpkaya’nın yüzü 

güneşe, aydınlığa dönük. Bir güneş kadını 

o. Karanlıkları aydınlatmaya, yüreğimizi 

ısıtmaya yarayan şiirleriyle.   

     Ferzan Sarpkaya’nın şiiri izlek 

yönünden zengindir. Onun şirinde ekmek 

parası için mücadele eden insanlar, emek, 

emek sermaye çelişkisi, çevre duyarlığı, 

birlik ve dayanışmanın önemi, faşizmin 

insanlık dışı kirli yüzü, soykırım kampları, 

kadına yönelik şiddet, çocuklara cinsel taciz 

ve tecavüz, kadın tacirleri, eril düzene 

duyulan tepki, mültecilerin yersiz 

yurtsuzluk dramları, ölüm, çocukluk, 

bombalanan şehirler, savaş ve barışa 

duyulan özlem, Madımak katliamı, yitirilen 

dostlar en çok işlenen izlekler.  

             Doğaya ve çevreye son derece 

duyarlı bir şair. Doğa ve çevrenin rant için 

yağmalanmasına, katledilmesine  karşı 

direnen, doğayı ve insanı gözeten bir 

anlayıştan yana  kalemini sivriltiyor 

Cerattepe (s.26) başlıklı şiirde “Artvin 

cerattepe’de maden arayacaklar / binlerce 

ağaç kesecekler yüreğimizi örseleyerek / 

toprağını aşınma yutacak / evimizi 

başımıza yıkarak / içme suyuna, soluğuna 

zehir karışacak / kuşlar yönünü şaşıracak 
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/  o zalim beylerin kasaları dolacak / oysa 

ki toprak üstü varlığıyla değerlidir 

altından” 

       Onun şair olarak çevreye karşı duyarlı 

yaklaşımı Çoruhtan Bak(s.24) başlıklı şiirin 

şu dizelerine de yansıyor: “şimdilerde 

nehri neden çağlamıyor / pulur’a 

kavuşamıyor / iktidarla sermayenin / 

boyunduruğunda can çekişiyor / sarı 

çamlar, ladinler katillerinin elinde” 

       Dininden, dilinden, inancından,  ve 

milliyetinden ötürü işkence gören, 

katledilen, soykırıma uğratılan on binlerce 

insanın Auschwitz, Trblinka, Haydari adlı 

ölüm kusan kamplarda yaşanan ve her 

duyarlı insanın kanını donduran bu insanlık 

trajedisinin unutulmadığını ve 

unutturulamayacağını hatırlatıyor okura.  

Faşizmin en kanlı yüzünün sergilendiği bu 

kampların, insanlığın bittiği, sözün 

tükendiği ve insanlığın en büyük utancının 

olduğu vurgulanıyor bu şiirde: “auschwitz, 

trblinka, haydari kampları / zulmün 

işkencenin, ölümün kötülüğü / en yoğunu, 

en katmerlisi / irin kokusu burnumuzda / 

altından kalkılamaz vicdan azabı /….bir 

büyük utanç, bu sonsuz kanayan 

onursuzluk / tarih ders alınası değil 

mi?”(s.27,auschwitz, trblinka, haydari)   

      Sahipsiz ve ilgisiz bırakılan, tiner 

çeken, dilenen, araba camı silerek para 

kazanmaya çalışan, tecavüze ve şiddete 

uğrayan sokak çocuklarının içler acısı 

durumu her duyarlı sanatçıyı yaraladığı gibi 

Ferzan Sarpkaya’nın da yüreğini acıtıyor, 

toplumun ve sosyal güvenlik kurumlarının 

bu sosyal yaraya gereken ilgiyi 

göstermesini istiyor Kozasında(s.18) 

başlıklı şiirinde: “kozasını ördü sonunda / 

yorgundu kadın / son nefesi miydi 

uyuduğunu bilmeden / düşüne mıhlanan 

sokak çocukları / arabasına uzanmış cam 

siliyor / kiminin avuçları açık köşe 

bucakta / torba içinde burunları / 

yaşamdan sıyrılma sancısı / renksiz, silgin 

/ yuvada morarmış ağlama sesleri / deniz 

yırtıldı ortasından / onlarca çocuğa 

tecavüz haberlerinin ardından”  

       Ahmet Kutsi Tecer’in çok tanınan 

şiirlerinden biri olan Nerdesin adlı şiirinin 

ilk dizesi olan “Geceleyin bir ses böler 

uykumu,” Sarpkaya’nın Uykusuz(s.10) 

başlıklı şiirinin ilk dizesi olarak kullanılmış 

ve bu dize tırnak içinde gösterilmediğinden 

ve şairin adı da belirtilmediğinden Ferzan 

Sapkaya’ya ait bir dize gibi görünüyor. 

Yine Ellerin(s.15) başlıklı şiirde Yunus 

Emre’nin ilahisinden alınan ve tırnak içinde 

gösterilen “Bir ben var bende benden 

içeri” dizesinin kime ait olduğu 

belirtilmemiş şiirin sonunda.  Bu tür 

dikkatsizliklere, hatalara düşmemek ve 

yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için 

daha dikkatli ve özenli davranılması son 

derece önemlidir şairlerimiz için.  

       Şiirlerinde didaktizm ağır basıyor 

Ferzan’ın, bunda canını sıkan ve acıtan 

şeyleri  okura duyurma ve onunla paylaşma 

isteğinin de payı var sanırım. Sözgelimi 

kadın cinayetleri her yıl bir öncekini aratır 

biçimde artıyor ülkemizde. 2017 yılında her 

gün bir kadın kocası ya da sevgilisi 

tarafında öldürüldü. Namus cinayetleri 

kılıfına sokulan bu erkek egemen ideoloji 

ve onun kültürünün yarattığı sosyal yaraya 
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parmak basıyor ve toplumun bu konudaki 

duyarsızlıklarına da tepki gösteriyor 

Düğümleniş(s.37) başlıklı şiirde kadın 

olmanın duyarlığıyla: “korkuları 

düğümlenmiş / silahlar patlıyor / 

bıçakların gölgesinde / göz kapakları şiş / 

sözleri nemli / canlı bir keder / akan 

nehirlerde / yerçekimsiz…kadınlık” 

     Yine Sivas Madımak katliamını 

unutmuyor, belleklere yeniden kazıyor o 

insanlık suçunu: “o gün sivas için her gün 

/ dünün yangınları sarar, bugünü sarar / 

yanan insanlık, yürek sızlar” (s.53,Sivas 

İçin)       

         Kitaptaki şiirlerde belli bir biçim 

gözetilmemiş. İçinden geldiği gibi yazmış. 

Ancak şiirde ahengi sağlamak için çoğu kez 

uyaklara baş vurulurken zaman zaman da 

farkında olmaksızın ölçülü dizeler 

kullanılarak ahenk oluşturulmaya  

çalışılmış. Şiir toplamına bakıldığında 

boyut olarak uzun şiirler yok kitapta birkaç 

tane 20 dizeden oluşan şiirin dışında bazen 

iki, üç, dört , beş dizeden oluşan kısa şiirler 

yer alıyor. Şiirlerin dize yapıları kısa, çoğu 

kez de dize kırmak suretiyle anlam bir alt 

dizeye taşıyor. Böylelikle şiirinin 

bütününde devingen bir yapı oluşturuluyor. 

Şiirlerde zaman zaman deyimler 

kullanılarak konuşma dili havası yaratılıyor. 

Bazen de deyimleri yapıbozuma uğratarak 

insandan doğaya aktarmalar yoluyla yeni 

anlamlar üretme denemelerine girişiliyor. 

“yana yakıla nefesleniyor gün / veryansın 

etse de güneş”(s.13, Yana Yakıla) 

dizelerinde görüldüğü gibi. 

         Kitaptaki şiirlerde zaman zaman 

özgün buluşlara özellikle uz benzetmeye 

dayalı sanatlı ve imgesel söyleyişlere varan 

bir şiir dilini yakalama çabası da görülüyor. 

Örneğin, “zeytin ağacı yüreğim”(s.11), 

“umut ağaçta bir yaprak”(s.15, “içim 

cehennem(s.35),”gün beyaz ışır bağlar da 

yeşil”(s.42) dizelerinde olduğu gibi. 

       Ferzan Sarpkaya şiirini geliştirmeye ve 

kendi şiir dilini yaratmaya çalışan bir şair, 

ona bu yolda başarılar dilerken nice 

kitaplara diyorum. 
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          ŞAİR HER YERDE 

     (FERZAN SARPKAYA) 

evren şiir, şair ise her yerde...  

ceninde  insana dönerken 

aylarca, anne rahminde 

annenin duyguları da dağılır, şiir gibi 

evrene  

bebeğine şairlik eder, eliyle karnını 

sıvazlarken 

kimseye diyemez, korkusunu, heyecanını 

dünyaya getireceği güne kadar 

kucağına aldığında, kokusu sarmıştır tüm 

benliğini 

açlığını emzirir sonsuz sabırla 

uykuyu unutur, aylarca 

titreme ile geçer ömrü, besleyerek 

büyütecek 

an gelir 

kaç kız evlat toprağa döner 

vakitsiz, kaç oğul 

kaç annenin gün ışığı sönmüş 

toprağa dönmüş yüzleri 

sokaklar karanfil kokusu… 

elleri toprak… 

 

SAVAŞTA ÇOCUK OLMAK 

(Aylin ÖZER) 

     Fransız düşünür ve yazar Jean Paul 

Sartre der ki; “Hayat alev almış bir tiyatro 

sahnesidir”.  İşte bu tiyatroda başrol 

oyuncusu yoktur, çünkü herkes başrol 

oynar. Çoğumuz gerçek bir savaşın içine 

doğmadık ve gerçek bir savaşta yaşamak 

zorunda kalmadık. Ama ben hayatı hep bir 

savaş olarak algıladım. Hayatın içindeki 

irili ufaklı savaşlara büyüdükçe, zor da olsa 

alışıyor da insan çocukları aynı savaşın 

içinde görmeyi yüreği bir türlü 

kabullenemiyor.  Çocuk hangi dil, din, ırk 

ve renkte olursa olsun aşktır. Savaşlarda aç, 

susuz, anne-babası olmadan, evsiz, 

yataksız, oyuncaksız, çikolatasız ve hatta 

büyümek zorunda kalandır.   

    Hayatla savaşan çocuklarla dolu 

etrafımız. Trafik ışıklarında durduğumuzda 

arabanın camını kapatıp mendil satarken 

gözlerimizi kaçırdığımız sonra İstiklal’de 

bir güle ederinden daha fazla ödeyerek 

vicdanımızı rahatlatmaya çalıştığımız 

çocuklarla. Acaba kaçımız sıradan bir 

günde Çocuk Esirgeme Kurumu’nu ziyaret 

ederek bir çocuğu birkaç saatliğine de olsa 

o sürüncemenin, o savaşın ortasından çekip 

aldık? Uzakta ya da yakındaki aç, hasta 

veya engelli çocukları televizyonda izleyip 

5 Tl’lik mesajlar göndermek bizlerin 

vicdanını rahatlatır belki ama o çocuklara iç 

dünyalarında yaşadıkları travmaları 

unutturmaya yetmez. O çocuklar şanssızlar, 

savaşa doğmuşlar, sizden bizden farklılar 

çünkü savaştalar, acıyorlar. Acıyorlar çünkü 

minik dünyalarına biz var ettik savaşları. 

Acıyorlar biz üstümüze düşeni 
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yapmadığımız için. Yıkmadığımız için 

düzensizliğin düzenini. 

   Fransız İhtilali ve beraberinde 

gerçekleşen Sanayi Devrimi, arkasından 

kapitalizmin kemirici yapısıyla beraber 

İngiltere’de başlayıp sonra tüm dünyaya 

yayılan çocuk işçilerin dramı ve günümüz. 

Kapitalist düzende hala çalışan, aç kalan, 

acıyan ve ölen çocuklar. 1789’dan bu yana 

çok şey değişmiş olmalıydı oysa. Eğitilen 

çocuklar olmalıydı, çöplerde yemek 

toplayan değil. Özgür çocuklar olmalıydı, 

ıslahevlerinde yetişen değil. Gülen çocuklar 

olmalıydı, açlıktan ağlayan çocuklar değil. 

Kardeş isteyen çocuklar olmalıydı, 

kardeşini elleriyle toprağa veren değil. Ve 

barışa inanan çocuklar olmalıydı hayatla 

savaşan değil. 

   Srebrenitsa Katliamı’nda bir çocuk 

ölmeden önce soruyor annesine  “Çocukları 

küçük kurşunlarla mı öldürürler anne?” 

Anne ne dese boş. “Evet” dese de “Hayır” 

dese de yavrusu ellerinde ölecek.  Bu çocuk 

daha somut yaşamı bile kavrayamamışken 

soyut olan ölümü nasıl anlayabilir ki? Belki 

biraz daha dayansaydı bedeni sorardı 

annesine “Çocuklara cennette çikolatalı süt 

verirler mi anne?”.  Kim bilir şimdi 

cennette sütünü içip bize bakıyordur belki. 

   Uruguaylı yazar Eduardo Galeano 

Tepetaklak adlı eserinde “dünyanın çocuk 

halini” şöyle özetlemiş; 

  “Java Denizi’nde inci aramak için denize 

dalıyorlar. Kongo madenlerinde elmas 

peşindeler. Peru’daki maden ocaklarında 

köstebeklik yapıyorlar. Tünellerin alçaklığı 

yüzünden vazgeçilmezler ve akciğerleri 

daha fazla dayanamayınca kimsesizler 

mezarlığına koyuluyorlar. 

   “İstanbul’un, Mexico City’nin, 

Manila’nın ve Lagos’un çöplerinde cam, 

teneke kutu ya da kâğıt topluyorlar” 

   “İran’da, Nepal’da ve Hindistan’da anne 

ve babaları tarafından kiralanıp gün 

doğumu öncesinden gece yarısından 

sonraya kadar halı dokuyorlar ve biri onları 

kurtarmaya geldiğinde ‘Efendim benim 

yeni sahibim siz misiniz?’ diye soruyorlar. 

Sudan’da babaları tarafından 100 dolara 

satılıp seks ve diğer her türlü işte çalışmaya 

zorlanıyorlar.” 

İşte dünyanın çocuk hali bu.  Çocukların 

hayatla böylesinde savaştığı bu dünyada 

evrensel bir ahlak yasasından bahsetmek 

mümkün mü? 

   Çocukların savaştaki hali gerçek 

yaşamdan alınarak o kadar çok filme konu 

edilmiştir ki. Steven Spielberg’in 7 Oscar 

Ödüllü 1993 yapımı Schindler’in Listesi 

filmi çarpıcı bir detay ile başlar; film 

özellikle siyah-beyaz çekilmiştir ve filmin 

başlarında beş-altı yaşlarındaki bir kız 

çocuğu kırmızı paltosuyla Nazi subaylarının 

arasından geçmektedir. Filmin sonlarına 

doğru bu kız çocuğunu kırmızı paltosu ile 

yeniden görürüz, üst üste dizilmiş cesetlerin 

arasında. Artık yüzünde endişe, acı ve 

korku yoktur. Çikolatalı sütünü içmeye 

gitmiştir. 

  Roberto Benigni’nin yönetmenliğini 

yaptığı ve başrolünü oynadığı Hayat 

Güzeldir adlı filmi ise İkinci Dünya 

Savaşı’nı bize bambaşka bir bakış açısıyla 
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sunar.  Hayat Güzeldir filmi daha az göze 

sokar ölümü. Bir baba ölümüne saklar 

oğlunu savaştan, yapılan her şeyi çocuğuna 

bir oyun, bir masal gibi sunar. Esir 

kampında çocuğunu Nazi subaylarından 

saklamak için onu yanmayan bir sobanın 

içine gizler. Baba çocuğuna bunun bir oyun 

olduğunu ve yapması gerekenin sessiz 

kalmak olduğunu, böylece en yüksek puanı 

onun alacağını söyler.  Bunun gibi birçok 

oyunla savaşın sonuna kadar çocuğu saklar, 

çocuk savaşı hiç anlamaz. Babasının 

götürülüşü (ölümü) bile oyunun bir 

parçasıdır. Ne kadar az üzülürse o kadar 

çok puan.  Baba gider, çocuk kurtulur, oyun 

biter. O çocuk bundan sonra yaşadığı hiçbir 

an oyun oynamayı sevebilir mi? Hangi 

oyun ona babasını geri verir? 

    Her savaşta ölür çocuklar; Auschwitz’de 

de, Filistin’de de,  Uganda’da da. 

    Ve bir Tunç Başaran filmi; Uçurtmayı 

Vurmasınlar. Hapishanede annesiyle 

kalmak zorunda olan ve özgürlüğe ulaşmak 

için bir uçurtma kanadına hasret bir 

çocuğun savaşı. Bugün de hapishanelerde 

anneleriyle yaşamak durumunda kalan 

çocukların savaşı gibi. 

   Çocuklar için savaş her yerde. 

Boşanmanın eşiğine gelmiş bir aile, havada 

uçuşan küfürler, birbirine tahammül 

edemeyen iki insan ve çoğu zaman 

izlediğini bile fark etmedikleri çocukları. 

Yaşadıklarından dolayı çizgi film 

seyrederken bile tüm algılarıyla şiddete 

odaklanmış bir çocuk. Ve gelecekteki 

yaşamına aktarılan travmalar, hayatının en 

sorunsuz geçmesi gereken zamanında 

küçücük aklıyla taraf bile tutmaya 

zorlandığı ve sorumsuz bir şekilde ortasında 

bırakıldığı savaş. 

    Biraz etrafımıza bakacak olsak o küçük 

kalplerin savaşa aslında ne kadar yakın 

olduklarını görmemiz zor değil. 

Kapitalizmin çirkin yüzünde gece gündüz 

çalışan onlar, hapishanelerde büyümek 

zorunda kalan onlar, açlıktan Afrika’nın 

hemen her yerinde ağlayan onlar, savaşta 

henüz yaşamı anlayamadan ölen onlar, 

Uzakdoğu’dan zengin masalara internet 

üzerinden satılan onlar. Onlar orada da biz 

neredeyiz? Gözlerimiz neden bantlı, 

sesimiz neden çıkmıyor? Vicdanlarımız 

nerede? 

   Hepimizin savaşının bu olması dileğiyle 

yazımı Afrika kökenli ünlü aktör Morgan 

Freeman’ın şu anlamlı sözüyle bitirmek 

istiyorum: 

   “Afrika’daki bir anne ‘Hadi oğlum 

tabağındaki her şeyi bitir’ diyene kadar 

sürecek benim savaşım”. 
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RENK 

(Devrim HORLU) 

I 

beni buramdan; kopmak üzere olan bir iple 

rengine bağladılar  

yüzün bir kat daha beyaz şuramda  

elin biraz daha ılık  

beni seyrediyor  

şu bahçesi taşla örülmüş gecekondular  

macunu dökülmüş soğuk pencereler  

ve gıcırdayan dış kapıları bu dünyanın  

çürümüş bir dal eziyorum ağzımda  

dişlerimin arasında bir gül sıcaklığı  

bir tükürüyorum aynaya; yüzüm gözüm 

çam ağaçları  

bir tükürüyorum kozalaklar, karınca 

sürüleri  

bende elimi terleten ikinci bir el gibi 

düşünüyorum rengini  

 

sonra aniden evin önündeki çimenleri 

yolarken görüyorum kendimi  

selam veren insanların seslerini yeşile 

boyuyorum 

gökyüzü oluveriyorum ani bir hareketle 

uçurtmalarla doluyorum  

II 

kara yüzlü bir çocuk saçımı çekiyor  

taş atıyor başkası kafama 

sonra diğerleri bir sürü kötü şeyler yapıyor  

bunlar senin ellerin  

öfkesinden tanıyorum  

 

bahçesi taşla çevrilen evler; ışıkta renk 

değiştiren gözler gibi güzeller 

macunu dökülmüş pencereler ve dünyanın 

gıcırdayan dış kapıları da öyleler  

ben rengine bunlarla bağlıyım  

bunlar iplerdir ve kopabilirler  

III 

yüzümde çam ağaçları ve karınca yuvaları  

ağzımda çürümüş dallar ve gül sıcaklığı  

yine de rengini seçemiyorum artık  

ama yüzün bir kat daha beyaz şuramda  

elin biraz daha ılık  
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        KIRMIZI KURDELE   

           (Seval ARSLAN) 

 

“kuğunun ölmeden önceki son 

şarkısı gibi,  

gülümsedi.” 

pierre auguste renoir 

 

benzi soluk coğrafyanın 

boğazında akrep kıskacı  

 

yerin üstünde ölümlüler 

yerin altında ölüler 

yaprak ha düştü ha düşecek 

ateş suya gün pusuya 

 

topuklarını vurur yere çağ 

yüzünde yakan top acısı  

sesi karışırken sessizliğe 

çizgilerin izinde kırmızı kurdele 

 

çuvaldız batırsan tutmaz dikiş 

insan söküğü her yan 

kum döker taş duvar 

kurur dölyatağı fırat’ın 

dicle seslenir ötelerden: 

- ey insan soyu 

soyun kibrinden  

kuşan kendiliğini 

arap atı nehri geçmeden 

hayat terledi çoktan  

gözleri kan çanağı 

    SESİNİZ İSTANBUL 

(Berrin Civgin GÜMÜŞ) 

 

İstanbul manzaralı sesiniz 

değince İzmir'in tenine 

 

kanat uçup 

değdi sesim yedi tepesine  

duymadınız 

 

hepi topu bir şarkı 

meyanda 

sarmaladı oktavınız  

ince belini tinimin 

 

nakaratta 

pıhtılaşan kılcalları 

istemsiz seğirdi kalbimin 

 

sesinize değsem 

aynı tonda tutuşurdum 

biliyorum 

 

bilesiniz ki 

rastlaşmadan da başlanabilirmiş   

sevmeye 

rast sevmeler biriktiriyorum size  

şehrimde 
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ÜZERİME GÜL RENGİ BİR YAĞMUR 

DÖKÜLÜYOR 

                (Jiyan BARAN) 

Seni yenmek için çok geç kaldım 

İstanbul 

Hem zaten geçen geçmiş senin 

sokaklarından  

Karaköy vapurlarından aşınmış ve 

kendi yurdundan sürülmüş yüzlerle 

dolusun  

Bir el değse sana taşacak gibi 

duruyorsun oracıkta 

Uzaktan boyanmış büyük anıt 

mezarlara benziyorsun 

Bu kadar net olan bütün çizgilerini 

gördüm  

Üstelik haritalar bile seni 

göstermekten bezmiş ve buruşmuş insan 

yüzleri gibi 

Sende seni iğrendiren bir çöplük var 

biliyorum 

Ama daha makbul değilsin 

Ovacık'tan  

Sürülmüş rujlar gibi dağılıyor 

taşların  

Üstelik yıkılmamak üzere ağlamaklı 

herkes 

Eskimiş ahşaplar ve muşamba 

suratlı turistler 

Dedim ya seni yenmeyeceğim  

Öyle bi enkaza bakıp çıkacağım  

Baktım ve gidiyorum 

  

Ama gelgelelim ince bir hastalık 

gibi içimdeki  

Durmadan damarlarımı yoklayan 

serumlara hastayım  

O kadının elleri geçiyordu senden  

Sen bitmeyen iki güneşi batırmanın 

delisisin İstanbul  

O kadının ellerinde üç kadife 

eldiven vardı  

Birinde yüreğini saklıyor  

Turuncu gömlek giymek kadar 

çirkindim ben  

Üstelik eldivene sığacak bir kalbim 

ve ellerimi saracak kadar çirkin kadifelerde 

yoktu  

Ama avm’lerde bira tutuşu kadının  

Beni mahcup biletlerin bekçisi 

yapacak kadar güzeldi  

Güzelliğin başka tanımı varsa 

günahtır ve bir şiirden taşacak kadar 

dolduruyordu bu sözcüğü… 

Ben bütün biletlerimi ellerimle 

keserim 

Evvela yoldur bütün ayaklar  

Ama kadının gözlerinde çeşitli 

kaideler 

Üzerime gül rengi bir yağmur 

dökülüyor,  

Saksılarda açan bütün çiçekler 

ben'im!  

Kadın bana ellerini uzatıyor, 

çocukluğum terli bir yorgan gibi dövüyor 

avuçlarımı  

Diyorum ki kendime; 

Sen şimdi bahara varmak üzeresin  

Ve kadın gülüyor, ağzından çıkan 

kuşların yolunu öpüyorum 

Kırık yumurta fiyatlarından 

devşirilmiş pazar bütçeleri kadar yoksul  

Lakin yumurtanın kırılmış kalbini 

yokluyoruz  

Kadın bana bakıyor  

İçimde seferini bitirmiş atların asil 

duruşu  

Elini güneşe tutan bir Ezidi kadar 

inançlıyım  

Durduğum sandalyenin dört ayağına 

sığacak kadar da sakin 

Yorgun düşmüş tavşanlar kadar 

korkak 

Kadın içimin bütün taşlarını topladı  

Artık bahara düşmüş bir tarlanın 

yeşilini doluyorum boynuma  

Bir mevsim takılmış ki boğazıma, 
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Munzur’a karşı kurulmuş bir masa 

kadar güzeldik ikimiz  

Yağmur yağmıyordu ve 

İstanbul’daydık 

 

Ah canım benim  

Anlatıyorum ya böyle 

Bir şiirden geçiyoruz, kusuruma bak 

İçimden iki harfin buğusu 

silinmiyor  

Ah ların şairi Didem Madak kadar 

ölümsün bu şehirde 

Avm'lerde bira tutuşların kadar 

yoksuldur burası  

Kendi mahallesinde esnafına küs bir 

anne kadar, annesin biliyorum 

Ne olmuş sana böyle  

Kim bu kadar kırmış mutfağının 

camlarını ve buğusunda çorba lekeleri  

Soğan da kesilmemiş burada  

Neden bu kadar kesik biletle 

oturuyorsun bu mutfakta  

Soğan kesiği ağlatır, sen bilet 

kesiğinden kurutulmuş göz romanı 

yazmışsın  

Bu mutfak ne güzel duruyor sende 

diyemem bağışla  

Ama bu kadar kesik biletin çorbası 

yoldan ve tuzdan geçilmiyor  

Çığ gibi düşmüş ve çiğ gibi 

kalmışsın burada 

Sabahın erken saatlerinde 

yoğrulmuş hamurlar kadar ekşimiş yüreğin  

Öperek geçecekse eğer, kırk gün 

kırk gece sevişmemiz gerek 

 

Bak geçiyoruz İstanbul’dan  

Ne kadar da mükemmel yaratılmış 

ayaklarının kaldırıma basan tarafları  

Bu ayakkabıları yaratan ustanın 

ellerindeki çatlaklar iyileşiyor sen yürürken  

Sen ayağını basıyorsun ya 

İstanbul’a  

Bir perde de uzun süre bekleyen 

papatya işlemeleri yeşeriyor gibi 

Taze çay kokusunun bir evin pazar 

sabahını işgal etmesi sanki  

Yinede seninle bu şehirde 

yürümenin bin bir türlü hali var  

Seninle bütün şehri yürümenin 

bahtiyarlığını yaşamalıyım  

Ve kana kana içmeliyim bu şiiri 

Şimdi ne söylersek tavana asılı 

kalacak 

Bu şehirden giderken ışıkları açık 

bırakalım  

Yerini, yurdunu ve yorganını alıp 

gelenler şehirde birileri var zannedip geri 

gitsinler 

Giderken bütün faturaları 

ödenmemiş sayalım  

Resmi kurumlar ve idari amirleri 

çıldırsın düzensizlikten  

Ve bu şehirden beraber çıkmalıyız  

Galata kulesinden uçmanın tadına 

varmak üzere 

Ilık bir bahar akşamına koşacağız  

Sen boynunda taşralı bir Türk’ün 

hüznünü taşımalısın  

Ben ovalardan topladığım Kürt 

rengimi sürmeliyim soluğuna 

İki büyük okyanus gibi 

dökülmeliyiz İstanbul’dan  

Marmara denizi Munzur’a dökülmez 

biliyorum  

Lakin taşralı halin ve Kürt rengim;  

Bizi var edecek  

Zaman bizi Munzur’a ve Süreya’nın 

çocukluğuna sürecek  

Parasız, yatılı ve sürgün bir şairin 

süt emdiği yerlere… 

 

Söylenecek ne çok şey var biliyor 

musun  

Ben bir önceki cümleye soru işareti 

yerine dalgınlığımı koydum  

Belki kimse görmeyecek bunu  

Ama ben o cümlenin sonunda asılı 

bıraktım kendimi 

Yeterince soğudu dünya 
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Başlarken söylediğimiz her şeyin 

yolcusuyuz  

Dedim ya; 

Sen boynunda taşralı bir Türk’ün 

hüznünü taşımalısın  

Bundan başka gidiş yok 

Soluğum buz tutuyor  

Sabaha doğru yağmur yağmalıydı  

Yani romantik oluyormuş, bir 

filmde izlemiştim 

İki bilet almak üzereyim  

Dünyadayız ve bu çok çirkin… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SQUARE FİLMİ YA DA İFADE 

ÖZGÜRLÜĞÜ ÜSTÜNE BİRKAÇ SÖZ 

     (Sedat SEZGİN) 

İfade özgürlüğü üstüne söz söylemiş 

filmleri izlemiş olabiliriz bolca, ama ifade 

özgürlüğünün sınırlarının ne olduğunu ya 

da ne olabileceğini sorgulayan filmlere 

rastlamak neredeyse imkânsız, ben son 

güne kadar izlemedim, varsa da kusur 

benim. 

Sanat için bile olsa ifade 

özgürlüğünün sınırlarını kim ve nasıl 

belirleyecek?  

İçinde bulunduğumuz güvenli alan 

ihlal ediliyorsa, huzurumuzu bozarak bize 

hakaretler yağdırılıyorsa ve hatta daha da 

ileri gidilerek cinsel taciz tecavüze varacak 

kadar tehlikeler geçiriyorsak buna ifade 

özgürlüğü denilebilir mi?  

Şu bir gerçek ki iktidarlar ya da 

egemen sınıf diyelim, var olma nedenlerini 

tehdit eden her şey huzurlarını bozacaktır. 

Bundan yola çıkarak, o halde huzurun 

bozulması bir yere kadar ifade özgürlüğü 

sınırları dâhilinde olması mümkündür.  

Diyelim ki ürününüzü daha fazla 

insana ulaştırmak adına en çok da size 

benzeyen küçük bir kız çocuğunu 

ürününüzün tanıtım videosunda gözünüzü 

kırpmadan öldürdünüz, hatta ve hatta bu 

küçük kızın vücudunu patlatarak binlerce 

parçaya ayırdınız, bu sizin ifade 

özgürlüğünüz olabilir mi?  

Ayıca siz bunları yaparken sebepsiz 

yere gücü size yetmeyen başka birinin 

hayatını mahvettiniz, bunu düzeltmek çok 

az zamanınızı alacak olmasına rağmen, siz 

bir özrü bile çok buldunuz.  
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İfade özgürlüğüne olan saygınıza ve 

inancınıza güvenebilir miyiz artık?  

The Square filmini izlemiş olanlar 

neyden bahsettiğimi anlayacaktır. 

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ruben 

Östlund'un gerçekleştirdiği, 2017 çıkışlı 

İsveç filmi. Türkiye’de Kare adıyla vizyona 

girmiş. Üstüne yazılmış yazılara göz 

atıyorum (elbette ki bu ülkenin), hepsinden 

çıkarılacak temel düşünce şu: Avrupa 

medeniyetinin çöküşünü anlatan iyi bir 

film.  

Avrupa medeniyetinin çöktüğü falan 

yok, en azından şimdilik, bunu bir kere 

aklımıza koyalım, bir arpa boyu alıp 

yükselemeyen bizim içinde bulunduğum-

yaşadığımız medeniyettir maalesef. Elbette 

ki Avrupalıları ya da Amerikalıları 

suçlayabilirsiniz, suçun büyük kısmını da 

bunlara atabilirsiniz, sizi durduracak 

değilim.  

Freud, “Ömür boyu depresyonda 

kalmak istiyorsanız birini değiştirmeye 

çalışın” demişti sanırım bir yerlerde. Freud 

doğru mu söylüyor ya da yanlış mı söylüyor 

bilmiyorum, ama görünen o ki yaşadığımız 

ülke ifade özgürlüğü açısından bırakın 

ilerlemeyi, sanırım değişimi gerileme 

olarak algılayıp şu aralar iyice balçığa 

saplanmış durumda. Suçlarının belirsizliği 

bir yana, neden hapiste olduğunu bile 

bilmeyen sayısız gazeteci ve yazar var şu 

anda.  

Bu filmi izlerken içinde yaşadığım 

ülke için söylüyorum, bizimle ilgili tek bir 

kare bile bulamadım. Zira biz daha 

kendimizi ifade etme özgürlüğünün 

zerresine bile sahip değilken ifade 

özgürlüğün sınırlarını belirleyecek durumda 

olamayız, bundan bahsetmek bile şaka olur 

ancak.  

Yine de eğer bir sanat eseri insanı ve 

insanlara dair bir takım fikirler veriyorsa, 

evet bu bağlamda bu film bizimle de 

ilgiliydi, ama daha fazlası asla değil. 

Yani sözün kısası: Muhatap olmak 

zorunda kaldığımız kişi-kişiler ya da 

kurum-şeyler, aynı zamanda içinde 

bulunduğumuz-yaşadığımız duvarların 

sınırlarını da belirler.  

Sanat için bile olsa ifade 

özgürlüğünün sınırlarını belirlemeye 

gelince, daha katetmemiz gereken çok çok 

mesafe var.               
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        SABAH YÜRÜYÜŞÜ 

            (Emine ÇAKIR) 

    Bu sabah yürümeliyim dedim de çıktım. 

Yürüdüm Fethiye sahilini baştan sona. 

Resimler çektim. Balık tutan yaşlı kadını da 

ben gördüm. Kedilere, sütliman denize, 

tanımadığım insanlara gülümsedim. 

Gülümsedik karşılıklı. Aklımıźın en akıcı 

yerinde durup birbirimizin dünyasına, 

acılarla sevinçler kopardık.  Bakışlarımızı 

sessizce paylaştık. Hatta haberiniz olmadan 

sizin için iyi göndermelerde bulunduk 

dilimiz döndüğünce.  Ben aklımdan 

birbirine ekledim iyi şeyleri, sevgileri. 

Yorulan ama tükenmeyen, yıllar geçse de 

yetmez denilen aşkları bir çocuğun dilinden 

dinler gibi biraz da kendimi dinledim.Aklın, 

duyguların, acıların, hasretlerin hiç bitmez 

mı senin dedim usuma. Daha sonra aklıma; 

iyi ki varsın daha bir yalnız kalacaktık 

dedim. Sevilecek ve diğeri olan ne çok şey 

var yaşamda dedim. Daha dün hastane 

tuvaletinde her şeyin ve her nesnenin bir adı 

olduğu gibi her şeyin bir de kendine has bir 

özelliği olduğunu geçirdim içimden 

sessizce.Bunu görebilmek, kabullenebilmek 

gerek diye düşündüm. Ama insanlara bazen 

ne anlamsız gelir, her şey bir hiç olur. Hepsi 

aynı şalı kuşanır, aynı rengi donanır ve 

insanın gözü nereye baksa aynı şeyleri 

görür. İnsan böylesi zamanlarda kendine 

çimdik atmayı unutmamalı.  Sonra kendime 

ilk çimdik attığım gün geldi aklıma.  

Ortaokul yıllarımda bir gün, tamamen aç 

kalmıştım. Parasız pulsuz. Duvarları 

yemyeşil küf kokan bir evde, küçük 

ağbimle ben yaşıyordum. Boyu su 

musluğuna zor yetişen o kız çocuğu 

bendim. Boyumla silme haldeki pencereden 

dışarıya bakıyor, buğulanan gözlerimle 

karışan mide öz sularımın eşliğinde fileler 

dolusu erzakla geçen insanlara bakıyordum. 

Her fileyle birlikte değişik evlere, sevgilere, 

sofralara gidiyordum ve pat diye yeniden 

midemin öz sularına düşüyordum.  Yaşlı bir 

kadın gibi toparlanıp yine, ayni göz 

hizamdaki yola bakıyordum. Az sonra 

filelere bir fare olup giriyordum. Hangi 

kapana düşeceğimi düşlüyor, ağızım da ki 

peynirle kalakalıyordum. Peynir hiç 

bitmeyecekmiş gibi ağzımda duruyordu. 

Onu çiğniyordum ve pahalı olmalı 

diyordum. Tadı ne kadar güzel. Sadece 

peynir vardı. Sadece peynir. Gidip 

geldiğim.İçime doğru giden bu yolculuk 

bitmiyordu. İşte tam o anda Almanya'daki 

abimi düşledim. Görseydi dedim, görseydi 

çok kızardı. Ben bunun için mi para 

gönderiyorum sana diye sorardı her halde 

babama derken, gözümün önüne gelip 

duruveren o civciv sarısı otomobil. Ve 

içinden şıkça giyinmiş yengemin inivermesi 

gerçek miydi?  Hayal bu, açlıkla görülen bir 

halüsinasyon.  Yoo... hayır onlar. Gözlerimi 

ovdum elimle açılması için iki üç kez. 

Yengem işte valizleri indiriyor.  Sinsice 

elimi dolaştırıyorum tenim üzerinde ve 

aynen annemin yaptığı gibi bir cimdik 

salıyorum kendime. Evet diyorum onlar. 

Onlar.  

     Ağbim de indi arabadan. Yüzüme 

musluktan su çarpıyorum. Gerçek mi? 

Kapıya yöneliyorum. Safça bakıyorum 

olanlara. Yengem sesleniyor. ''Ne o Emine 

memnun değil misin geldiğimize?'' 

İrkiliyorum bu söze. Memnun olmaz mıyım 

diyorum yengeme. Sonra ayılır gibi 

oluyorum, gidip yardım etmek istiyorum 
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valizlere. Ağbim çekil sen diyor.  İçeriye 

giriyoruz. Şaşkınım. Ağbim ''Hadi Emine 

ne varsa getir bir şeyler yiyelim'' diyor. Yok 

ki diyorum. 

      ''Yok. Nasıl yok?''  Basbayağı yok. 

''Dalga geçme'' diyor.  

Ara o zaman diyorum.  

       Girişte ki solonun tezgahında bir kuru 

soğan ve sanayağ paketinin kağıdında varla 

yok arası margarin ve bir patlıcan.  

                 Hepsi bu mu diyor.  

                 Evet hepsi bu diyorum.  

  ''Okut dedimse aç bırak demedim ki ben 

bu adama'' diyor. Kayboluyor bir müddet 

sonra abim geri dönüyor elinin poşetleriyle. 

Açlığım sevince dönüşüyor. 

       Yer soframız, yer soframızda 

yiyeceklerimiz ve benim arkama konmuş 

bir şarap şişesiyle çekilmiş o günden kalma 

bir resim görüyorum, daha sonraki yılarda. 

Ama şimdi nerede? Kimin evinde, ya da 

kimin elinde bilemiyorum. İnsanın hayatına 

dair kanıtlar da uçup gidiyor elinden.  O 

şarap şişesi ne oldu? Sonra biz ne yaptık 

hatırlamıyorum. Sadece kendime attığım 

çimdikler.Açlığım, filelerle geçen 

yiyecekler. Kapıda salakça bakınışım. Bir 

fare olup yiyeceklere ulaşmak istediğim ve 

bir yerden de içten içe fileler dolusu 

yiyecekle geçen insanları parçalama iç 

güdüsüyle bakışım var aklımda. Simitçinin 

kulağımın dibinde ''Simit''diye bağırmasıyla 

sıçradım. Yürüyüş yapıyorum. Emekliyim 

şimdi, bir hayat geçmiş, çocukluğum hala 

benimle yürüyor... 

 

  AY ÇİÇEKLERİ ( SUNFLOWERS) 

     (Süheyla Altınkaya TURAN) 

     Tutku istemenin ısrarlı bağırışıdır. En  az 

karmaşıklık barındıran duygulardan biridir. 

Tek isteğin  şiddetidir ve arasına girecek 

hiçbir  engele tahammülü yoktur. 

      Tutku acıları canevinde pişirir, 

entrikalarla, alaca renklerle bulanmış 

,şüpheli, maskeli sevgileri soyunmak, 

      Tutkunun, ısrarlı isteğin tek sesine, tek  

ahengine ve tek rengine tutunan ruh, bir 

çocuğun uçurtmasının peşinden en maviye 

koşan bıkmayan azmin peşinde gibidir 

adeta. 

      Papaz bir babanın, doğumundan birkaç 

ay sonra ölen   çocuğunun  adıyla bir yıl 

sonra doğan mezartaşına kazılı adıyla 

yaşayacak olan ressam Vincent van Gogh ' 

tur O, abisinin hayatını çalarak yaşadığını 

hüzündü içindeki tarifsiz duygu belki de. 

      Emile Langul Van Gogh için: " Eserinin 

dramıyla yaşamının trajedisi böylesine iç 

içe geçmiş ikinci bir ressam gelmedi 

yeryüzüne" der. 

         Sabırla çizmeye devam eder hep, 

aşklarında  reddedilmeleri yaşar, içine 

kapanır, hocalık yapar bir okulda, sonra  

baba mesleğine özenerek ilahiyata gider 

ama başarılı olamaz, küçük  bir kasabada 

misyonerlik yaparken sefil hayatı 

çizmesinden kilise görevinden atar bir 

müddet daha orda karamsar tablolar 

çizmeye devam eder. 

       Çizme tutkusundan hiç vazgeçmez." 

Yaşadığımı bir tek resim  yaparken 

hissediyorum." Diyecek kadar. 

      Artık  yirmi yedi  yaşında ressam 

olmaya karar verecektir, ve durmadan çizer, 
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tutkularını renklere  boyar, renkleri 

tutkularının memelerinden emer 

coşkusuyla. 

         Akademideki  öğretilerden sıkılır 

,soluğu  Paris' teki kardeşi Teo' nun yanında  

alır. Artık boğucu, sefil hayatların karanlık 

renklerin, koyu  gölgelerin yerini, canlı 

,parlak, ışık oyunlarının  dansına, ışıltılı 

renklerin, pastel  boyaların içine  dalar 

,kırmızının gücüyle tanışır, İslam Minyatür 

Sanatıyla, Japon Sanatıyla da tanışır ilk kez 

burada. 

        Kır resimleri, cıvıltılı  renkler 

parmaklarından tuvale yağmurun pırıltısı 

gibi dökülecektir fırça darbelerinin sesiyle. 

        Ve " İçimde  büyük bir yangın var ama 

insanlar  onun yanına ısınmak için  

gelmiyor, sadece  dumanı görüyorlar." 

Diyecek kadar iç sesinin sezgisini 

duyumsayabilecektir. 

      Paris'in boğucu, kapalı  ve yağmurlu  

gecelerinden de bunalacak ve güneye 

gidecektir. Arles  kentinde hiç durmadan 

çizecek, parlak   gökyüzüne , sarı  güneşin  

altın örüklerini ekleyecek ve kardeşi Teo ' 

ya: " Aşk sonsuzdur, sureti  değişse de özü 

değişmez." Yazacaktır mektubunda. 

Karşılıksız  aşkları, resimlerinin  

satmaması, onu  epilepsi teşhisiyle 

yakalayacak olsa da nefes almadan ,hiç 

duraksamadan  çizecek, kardeşi  Teo' nun 

gönderdiği paranın çoğunu boyalara 

harcayacak. 

         Arkadaşı ressam Gauguin' in gelmesi 

ona güç verecek, peş peşe  eserlerini: " 

Düşlüyorum, sonra  düşlerimi 

resmediyorum." Diyecekti. Ama  iki güçlü 

egonun çatışmaya girmesi Van Gogh' u 

iyice çökertecekti. Çok  içtikleri bir gece 

Van Gogh  arkadaşını  bıçakla  kovalayacak 

,yakalayamayınca kendi kulak memesine 

yapışacaktı. Kan  kaybından korkan 

arkadaşı onu hastaneye bırakıp sessizce 

gidecekti. 

       Bir süre sonra akıl hastanesine 

yatacaktı, Teo’  nun yardımıyla, ama  resmi 

hiç  bırakmadı." Tutkuyla ölmeyi 

,sıkıntıdan ölmeye tercih ederim." Diyecek 

kadar. 

     Renk cümbüşüyle donattı tablolarını. 

     İki bine  yakın eser, bine yakın tabloya 

ismini kazımasına rağmen, yaşamı  boyunca 

tek tablosu -Arles'teki Kırmızı Üzüm  Bağı-  

satılabilmiştir. 

     Reddedilmekler/Olduğu gibi kabul 

edilememekler 

      Onu intiharın eşiğine götürmüştür, 

silahla  kendini vursa da ölememiştir, ama  

az bir süre sonra Teo ' yu çağırır  yanına ve 

son sözlerini kulağına  fısıldar: " Hüzün 

sonsuza dek sürecek." Öylesine güçlü bir 

tutkudur ki bu: "Resimlerimin satılmadığı 

gerçeğini değiştiremem. Fakat  bir gün  

gelecek, insanlar  resimlerimin kullanılan 

boyadan daha değerli olduğunu 

kavrayacaklardır."  Dedirten bir tutkunun  

coşkusuydu  ondaki. 

      Üzüntülerimizi bizde sakız gibi 

çiğnemeyi, acıya yürek açmayı öğrenelim. 

Kederlerle  tutkuları elele tutuşturalım, 

endişelerimizi kalabalıkların suratına 

fırlatalım .Tutkularımızı zincirlerinden azat 

edelim. Van  Gogh gibi  kulağımızı kesip  

bir fahişenin önüne atıverelim mi ne 

dersiniz? İç imgelemini dışa vurup kendini 

sürekli yeniden var eden son noktada  

Nietzshe' nin deyişiyle : "İçindeki kaostan",  

“Dans eden  bir yıldız" Daha  

doğuramayacağını  hissettiği andı o intihar 

anı kim bilir? 
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     Van Gogh kendisi gibi hayallerinden 

atılan, dışlanan  bir başka ötelenene 

bedenini satmak  zorunda kalan bir fahişeye 

kesik kulak memesini götürürken belki de  

şunu demek istemişti: "Hayallerim beni de 

senin hayallerin gibi terk etti, kulak  

mememi alır mısın? Bak kanlar içinde tıpkı 

senin kanlı göğüslerini aşktan ve 

hayallerinden uzak, acı  çekerek erkeklere 

sunman gibi kanlı ve ölü." 

      Van Gogh'un deli ve çılgın sarılarını 

içimizde dolaştırma cesaretine var mısınız? 

Kızıl  alevleri yalazlanan  sardunyaları 

,petunyaların morunu, pembesini, 

yakamozlarla sevişen gökyüzünü, 

tutkularından  fırlamış sarılara boyamaya 

var mısınız? 

      Denizleri, yeryüzündeki  karanlık 

gölgeleri, suskun  söğütleri, iğde  

çiçeklerini, nar  çiçeklerini, sarının  en cart 

rengine, en baygın  kahkahasını  da üzerine 

giydirin, gökkuşağını  da tek sarıyla 

sarartın. 

      İstemenin esrarına  bürünün. 

     Neyi istiyorsanız onu çok arzulayın, ne  

derler ahlakıyla beslenen kargaların 

gözlerini oyun. 

     Sarı ayçiçek  tarlaların resmini çizin 

sizde hafızanıza kazıyar sarı buğdaylar 

başaklarından gülümsesin altın saçlı  

güneşin  gözlerinden. 

Ve tutkularınız kanatlı  atlarınızla  uçsun. 

    Kızıl sardunyalar 

    Nar çiçekleri 

   Ayçiçekleriyle 

   Tutkularınızın kafeslerini sonuna dek 

açın. 

   Bırakın salıverin 

   Şimdi çıldırma vakti. 

 

KÜLİSTAN 

         (Süheyla ALTINKAYA TURAN) 

    Ancak  incecik bir otun üzerine biraz 

önce konmuş  ve her an havalanmaya, 

gökkuşağı rengindeki kanatlarını açmaya 

hazır bu kelebek görünümünün aksine 

korkunç bir umutsuzluk yüreğini yakıyordu. 

    Lev Nikolayeviç  Tolstoy- Anna 

Karanina 

     Hem filmini izlediğim hem de kitabını 

okuduğum Anna Karanina'nın sevgisinin 

arkasında  durma çabasından bir yolculuğa 

seyrüsuluk edelim istedim sizlerle. 

      Çok şeyden vazgeçen, bu  uğurda 

mücadele eden insanların kördüğümle 

birbirine ne kadar da ıssızlaşabileceğini 

üzülerek bir tuvalin fırça darbesinden 

sürgünün mor hüznünü işleyişine takıldı 

gözlerim pürdikkat. Ve  çözümsüzlüğün  

aşkı  nasıl da adım adım  çürüttüğünü 

gördüm acıyla. 

    Vronski, erkek aşkın merkezinde 

kalmaya  çabaladığı anlardan en önemlisi 

subaylıktan ayrılması ve annesini karşısına 

alması .Aşk onu da çağırsa da en  coşkulu  

haliyle O çevreden tamamen 

soyutlanamadığını da görebiliyoruz aslında. 

     Anna ise kadın , kalp evini  temsil ediyor 

en  güçlüsüyle ,sevgisinin samanlığı seyran 

edeceklerine inanıyor ,aşkın kimyasına 

öylesine boyanıyor ki adeta her şeyden 

soyutlanıp, çevreyi  elinin tersiyle itiyor, 

aşkın  gözü kör halini ,ikisinin birbirine kafi 

geleceğine sonsuz inanıyor. 

      Anna+Vronski, namümkün bir 

birlikteliğe dönüşüyor belki de, birisi  illaki 

kalp derken, öteki  illaki akılda diretiyor, 

Anna  zamanın ve mekanın  üstüne çoğu 

zaman çıkabiliyorken, Vronski  ise zaman 
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ve mekanın  bağlarından  kendini büsbütün 

koparamıyor, tamam  Anna için subaylığı 

bırakıyor ara ara kalbin çekim gücüne  

aklını çekebiliyorsa da bunda çok da etkili 

olamadığını görüyoruz. Oysa  Anna O'nun 

hep ama hep aşkın tam merkezinde  

kalmasını istiyor, akılcılığın kavramına zıt 

olan bu duruma, mekandan uzak kalmaya 

akıl ne kadar dayanabilirdi ki? 

      Aslında burada biraz da yaratılıştan 

gelen kodlardaki farklılıklara göz atmak 

gerekir, kadının  kalbi  zarif ve incelikle 

yaratılırken, erkekler  daha akılcı  

duygularını gizleyebilen, sert ve dayanıklı 

yaratılmışlardır, burada  erkeklere kalpsiz 

demek istemem elbette onlarda kalp  taşırlar 

,kadının  söylediği şarkıya, müthiş  ve 

dayanılmaz çekim gücüyle erkeğini  

çekecek   güce sahiptir, erkek  arıların  

dişilerine, bülbülün  güle, suyun  ateşe, 

gölgenin ışığa koşması gibi. Kadının  kök 

salma duygusunun daha yerleşik olması ve 

erkeğin  bu ışıklı cazibeye hızla koşması ve 

yorulması ve sabit kalamaması ,sebat 

edememesine şahit oluyoruz. 

     Vronski ile ilk karşılaştığı yerde kendini 

trenin altına atarken aslında Anna'yı, yani   

kalp evinin, yani kadınıyla mutlu 

olabilirken, Vronski bu olaydan sonra 

kafasında ölü bir akıl gezdirmiştir, artık  

gönüllü savaşa katılarak: 

.....Evet, bir  silah olarak bir işe 

yarayabilirim ama bir insan olarak 

yıkıntıdan başka bir şey değilim." 

Vronski bu sözüyle Anna'nın  öfke anında 

dediği" benim  uğrumda her şeyi feda  ettiği 

için bana sitem eden erkeğin, şerefsiz  bir 

erkekten de beter olduğunu tekrar 

ediyorum." İşte bu yüzden vicdan azabı 

çeken ve kalpsiz kalan bir erkeğin artık 

silaha nasıl dönüşebildiğinin kaskatı 

örneğiyle burun buruna geliyoruz. 

       Kalp çoğu zaman gerçeğe kafa 

tutabiliyor, dışarıda  çok yağmur 

varken,şemsiyesiz,paltosuz çıkmanız evdeki 

korunaklı ortama yani (kalp evinize) göre 

hareket ederseniz  hasta olmaktan 

kurtulabilir misiniz? 

     Vronski' yi hep o sıcacık  ev ortamında ( 

Kalbinde), tutma  saplantısıyla 

kavruluyordu Anna. Ama  erkek kadının 

kendine ait odalarında rahatça 

gezinemeyeceğinden, çevrenin baskısından 

ayağını çekemeyeceğinden, kadın  erkek 

ilişkilerinde bu problemlerin  hep olası, 

yaşanılası  olumsuzluklar olarak karşımıza 

çıkacağının sinyallerini görürüz. 

     Kadınla erkek aslında ikisi de suçlu 

değildir, sadece  zaaflarıyla  var 

olduklarının  ayrımına varmak gerekir, iki  

apayrı yaratılmışın birlikte  uyumlu, 

mükemmelliğini beklemek çok da inandırıcı 

değildir, burası  dünyaysa  burada  her şey 

biraz eksik olası gerekmez mi? 

     Akılla kalbi bir noktada tam ve zaruri bir  

buluşmadan  bahsederken acaba evlilik 

sarmalında tam bir ahengin zor olduğunun, 

tek  akıl, tek  kalbe dayalı kadın erkek 

birlikteliğinin, bir çizgide tutulmasının 

emrivakiiyle evliliği diri tutmanın  

zorluğuna da  mı atıflarda  bulunuyor 

Tolstoy? 

     Ve bu filmden sonra dudaklarımdan şu 

mısralarım döküldü acı  bir şiirimin mor 

desenli gözyaşıyla Anna'nın yokluğunda 

Vronski'ye ithafen: 

İçimde bin yıllık nâr 

Bin yıllık siyahıyla 

Acı bir şarkıyı kanatarak 

Alın çizgime 
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Vavdan bir kırışık 

Bırakarak gidiyorlar. 

Ölü kuşların 

Güz mevsiminde. 

Süheyla Altinkaya Turan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SİDELYA 

      (Süheyla Altınkaya Turan) 

       Hatıraların eski sayfalarında unutulup 

giden, dalından koparılan, hırpalanan,  bir 

yaprak gibi ezildin, sürüklendin, sürüldün 

Mişa! 

Oysa ben şimdi Yemen kadar uzak 

gözlerinde, bir arşınlık yakını buldum. 

Ve seni keşfe çıktım, Kehkeşanların , 

Belkısların diyarlarına  kadar uzanan 

kanatlarımdaki düşlerle. 

Kızgın kum fırtınalarında sarı başaklar gibi 

savrulan saçlarımla, ardımda ırgat yorgunu 

adımlarımı bırakarak. 

Seni bulmaya çıktığımda, bir kuyunun 

dibinde bağıran  gölgen miydi kuytularıma 

dolan serabınla? Yoksa bir ırgat mızrabıyla 

deştiğim yaraların mıydı? Acı çehreli bir 

güneş miydin? Çırpındığım en büyük 

çaresizliğim miydin?  Yoksa vaha mıydın? 

Bir damlacık terini alnından akıtan bahar 

dalında açan mavi bir çiçeğin kalbi miydin? 

İsminin harflerine yürürken açan nilüfer 

miydin? Gittiğin yollara vav gibi eğildiğim 

sokak lambası mıydın? 

Ayna mıydın kırık vazolara saklı takvim 

arkalarında, bir yeşili avuçlarımda yakıp 

yıkan kül eden sırrı kadim miydin? 

Celladım mıydın? 

Yoksa kurbanın mı? 

Tenhalarımda kabuğu soyuk bir çıplak acı 

mıydın? 

Zühre yıldızından düşen ağrılı gün ışığım 

mıydın? 

Lacivert gecemde kanayan yakamoz  

kırpığı mıydın? 
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Yoksa büyücü müydün?  Bakışlarında 

yeşerten,  kirpiklerinde aşkı  dirilten, her 

şeyi gözlerinde bitiren,  yaşatan, olduran, 

canlandıran hatta öldüren. 

Sensizliklerimin hüznünde bayramlık 

elbiselerini giyinmiş gözlerin benli. 

Dallarıma karanfilli gözlerinden düşer, 

rüyalar şehri. 

Bir ömrün hülyası 

Bir ömrün hülasası. 

Devasa lügatı. 

Gözlerin yağmurlarla gelen buğday tarlası. 

Doyumsuz! 

Sınırsız! 

Hudutsuz! 

Boyutsuz! 

Alnımın çizgisine düşen çözümsüz 

denklem. 

Akıl fakiri, 

Aşk matematiği. 

Virane evlerin silüeti düşerken hatıraların 

dumanlı başına,  göklerde birikir yakılmış 

zamanlar en çok. 

Bükülmüş boynumla düşerken, 

Pembesiz bir sahafın ortasına. 

Kasım gözlerinde, 

Zümrütten üşümelerle. 

Süheyla Altinkaya Turan 

ARD EŞİKLERİ 

Suyu seveni ırmağa daldır! 

Issız eşik: 

 Düştüğü yerden kalkar yalnızlık 

Ateş iziyle. 

Akmışsa bir kere 

Kan izi 

Kim silebilir? 

Bir sığıntı gibi durur gövdem 

Yüreklerinizin bekleme odalarında. 

Eşikler de alışır benimle 

Azlık ve çokluk fark etmez  

Sizi bana bağlayan 

Tek şey yokluğunuz! 

Çıkmaz Eşik: Bir  kanadım özgür, 

Öteki ıslak! 

Bir bıraksa  yakamı  

Sağanak! 

Dese al uç uzaklara! 

Senin kanatlarım! 

Kuytu Eşik: Akan ırmak döner mi 

Arkada unuttuğu sesine? 

Sarı topraklar uzanır mı 

Mevsimlerin son hasadına? 

Erken kış ayazı 

Alın çatımda,  kederli  gözlerle 

Bir hayatı büyütür mü  

Kapı aralarında hiç durmadan? 
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Daraldıkça zaman 

Daralır eşikler! 

Nice kuytularda suskun 

Ardımda unuttuğum 

Yola 

Kendime 

Ve yüzüme dönebilir miyim? 

Son Eşik: Yakama  yapışan sorgu ve sualle 

Gittin, derin  bir çentik atarak kalbime 

Kaldım hep seninle. 

Kırk yıllık tanıdık gibi ellerim! 

Ve özgür ayaklarım! 

Pencereler açıktı,  perdeler  inik. 

El değmemiş mağaranda 

Araladım tülleri 

Işıklar doldu içeri. 

Loş bahçeler 

Çorak ev 

Gülümsedi sarmaşık gülleriyle 

Renk renk, kat kat! 

Ve duvarlar aydınlandı 

Kapı ardında unutulmuş mutluluklar 

Durdu kıyama! 

Eşsiz Eşik:Aralık kapıdan girdi müzik 

Uçsuz bucaksız sevilere 

Eli değdi güneşin. 

Siyah bir yaşam öpüldü musalladan 

Ak güvercin dudağıyla. 

Her şey Rabçe kondu düzene 

Rab diliyle söylendi 

Söylenmeyen tüm şiirler 

Son kapının eşiğinde 

Kayboluyorum.... 
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        KELEBEK KAVMİ 

      (Çağrı TOPSÖKEN) 

Ben dünyanın İsa uykusundayım 

Kuşlar saçlarını kıskançlıkla örer 

uyandığımda 

Bir kelebek kavmini yalnızlığımla oyalarım 

Onlara yeni yetme çiçekler tazeler, 

Yeni baştan yazılmış şiirler okur 

Kanatlarına -den halinden söylerim 

gökyüzünü  

 

Akşamüstü çöker birdenbire 

Bir yudum puhu çeker canım  

Sonra akşamüstüyle birlikte Edip abi çöker  

Büyük büyük Birleşik Krallık çöker  

Dağların hoyrat haykırışı yankılanır London 

Eye’den 

Dolunayı zemin kattan görür yörükler 

Sığındığım acıyla, yeryüzünden atlarım  

 

Rengim hangi konsomatrisin yalan içkisine 

çalar? 

Gemilerimi yolda yürüten Fatih değil, 

kuraklık!  

Hiç uyanmasam yokluğum kadar yer 

kaplarım 

Göz kapaklarıma kıvrılıp, türkü söyler 

sonbahar 

En kötüsü olur olacağın 

Kuru laleler, bayatlamış orman öpücüğü  

Bir kelebeğin hor görülüşünden sonra 

başlayacak gün  

Göğsüm omuzlarımdan sökülecek  

 yüzümü çok özleyeceğim  

 

 

Ve büyüyor işte gözlerime ektiğim sevda 

Saçlarımı koparırcasına çektiğim geçmişim  

Büyüyor  

İçimden atlılar geçiyor gidiyor 

İçimden yazlar ve kışlar geçiyor gidiyor 

Ben uyku mahmuru, varlığım nadasa tutuk 

O kadar acı gidiyorsun ki; peşinden 

düşemiyorum 

Devrilemiyorum gökyüzüne, 

Kelebeklerin uçarken ölmesi kadar her şey 

masmavi katlanıyor dudaklarımdan 

 

Gözlerin senin. 

       Ne demeye geliyor,  

                         hangi dilde Türkçe 
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APIŞ YAPIŞ YÜZLER 

HÜSEYİN ALTAN ŞİİRİNDE 

GEZİNTİLER 

(Erkan KARAKİRAZ) 

      Hüseyin Altan’ın ilk şiir kitabı Dâr-ı 

Dünya’nın (Yankı, 2012), kitabı etraflıca 

incelediğimde ve şairin kendisinin, farklı 

zamanlarda, birlikte bulunduğumuz 

ortamlarda ilk kitabıyla ilgili kurduğu 

cümleleri göz önünde bulundurduğumda, 

ikinci kitabı Yaz Bir Kenara’dan (Etki/Dize, 

2015) oldukça farklı olduğunu, ikinci 

kitabıyla ilkindeki şiir anlayışından epeyce 

uzağa sıçradığını, öne sürebilirim. 

   Yaz Bir Kenara’nın ilk bölümünün 

başında yer alan Behçet Necatigil alıntısını; 

kitabın ikinci bölümünün ve üçüncü kitabı 

Hayat İçin Atlas’ın (Etki/Dize, 2017) 

oldukça ilerisindeki, söylemekten çok 

söylememeyi önceleyen, tasarruflu, eksiltili, 

azla yetinen yaklaşımını, dize kurulumunu, 

sadeliğini, konularını ortak bir izlek 

üzerinden ele alışını, sese verdiği önemi 

incelediğimde oldukça önemli buluyorum.  

  Ne diyor o alıntıda Necatigil? Asıl 

söylemek istediklerimiz, anlaşılanın 

uzağındadır.  

        Bu tümce, Hüseyin Altan’ın kendi 

şiirini kurduğu, kendine özgü bir sesi 

yakaladığı, toplamda kırk beş şiirden oluşan 

bu ilk bölümün evrenini çok iyi açıklıyor. 

Söylenenlerin, anlatıcı tarafından ne kadar 

iyi ifade edildiği düşünülürse düşünülsün 

alımlayıcısını yine de yanlış anlamalara 

götüreceğini daha en başından imleyen, 

kitabın izleğini zarifçe fakat güçlü bir 

şekilde bütünleyen bir tümce bu. 

    Hüseyin Altan, işte sözün bittiği tam da 

bu yerden yola çıkarak öze zarar vermeden, 

öncelikle sözcüğe verdiği önem aracılığıyla,  

arzusunu şiirle yeniden kavuşturma peşine 

düşüyor. Şiirin edimini ve bulunduğu 

konumu atlamadan, en küçük birimden, 

sesten yola çıkarak başlıyor 

varsayımda/yargıda bulunmaya. 

   Örneğin, neredeyse her türlü kullanım 

imkânını zorladığı “-se / -sa” eki 

aracılığıyla, adeta okurun zihnindeki çoklu 

anlamlandırmalara, yanlış anlamalara, 

anlamamalara mizahi ve oyuncaklı bir dille 

müdahale ediyor. 

       Bir yandan yalınlığının gücüyle 

söylemek istediğine zorlanmadan varırken 

diğer yandan da anlatılanların 

karşılıklarının bulunmasını zorlaştıran, 

bulmacamsılaştıran bir güdüyle hareket 

ediyor. Hatta bu eki, tek başına tek bir 

satırda, ek olduğunu okurun gözüne gözüne 

sokarak, bir göstergeye evrilebilecek 

biçimde kullanarak zaman zaman 

bağlamından da koparıyor. “-se / -sa” eki; 

Yaz Bir Kenara’da tam yirmi dokuz farklı 

şiirde, Hayat İçin Atlas’ta ise yirmi beş 

farklı şiirde karşımıza çıkıyor. 

       Yaz Bir Kenara şiir kitabı, en sonda yer 

alan içindekiler kısmında da belirtildiği 

üzere; ironiye yaslanan, mizahi söyleyişi 

benimseyen, kuralsız haikular geçidi olarak 

nitelendirebileceğim, söz dizimi ve dize 

kuruluşları açısından değerli önermeleri 

olan “I. Bölüm” ile öyküleyici anlatımın 

baskın olduğu, ilk bölümde olduğu gibi 
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yine “an”lara, “şimdi”ye, zihnin işleyişine 

odaklanan yapısıyla öne çıkan “II. Bölüm” 

adlandırmasıyla iki farklı bölümden 

oluşurken Hayat İçin Atlas, bu 

bölümlendirmeye gitmeyerek her iki 

yaklaşımın yer bulduğu şiirleri kitabın 

bütününe dağıtıyor. Kendi adıma, şairin 

Hayat İçin Atlas’ta da iki bölüme ayırmış 

olmasını yeğlerdim kitabı. Böylece tıpkı 

Yaz Bir Kenara’da olduğu gibi, okur, ilk 

bölümde şairin sözcükleri bozarak, yeni 

sözcükler türeterek, sözcükleri, 

tamlamaları, dizeleri ayıklaya ayıklaya 

vardığı mimari yapıya; ikincide ise atmaya 

kıyamadığı, daha çok hikâyesine 

odaklandığı şiirsel metinlere tanıklık 

edebilecekti. Ancak şairin tutumluluğunun 

en uç noktası, şaşırtıcıdır ki, Yaz Bir 

Kenara’da değil de Hayat İçin Atlas’ta yer 

alan Ben Size Ne Diyeyim? başlıklı şiir.  

      Her iki kitaptaki şiirler; yer yer 

Basmane Garı, Kordon, Konak, Alsancak, 

Karşıyaka gibi şairin bulunduğu gerçek 

mekânlardan, misafirliğe çağırılıp da 

gelmeyen konuklar, Dr. Mazhar gibi 

tanıdığı gerçek kişilerden ya da hayatının 

vazgeçilmez birer parçası haline gelen 

“tırnak geçmeyen” deriden, sakarinden söz 

ettiği otobiyografik bir alan açıyor 

olmalarına karşın zaman vurgusu ve 

zamanın özne üzerinde bıraktığı etkiler 

izleğini takip ediyorlar. 

        Konu ister pişmanlık, yakınma, geri 

adım atma, çekişme olsun ister dostluk, 

çocukluk, poetika, erotizm, tarih olsun tüm 

bunlara zaman kavramı üzerinden bakmayı 

yeğliyor Hüseyin Altan; anlattıklarına her 

seferinde zaman biçiyor, zamanla ilgili 

değinmeleri, yakıştırmaları, tamlamaları 

kullanmadan edemiyor. Örneğin, Yaz Bir 

Kenara’dan “Gecikmeyeyim” (s. 7),  “ne 

yazım kaldı ne kışım” (s. 8), “Bitince...” (s. 

9), “incelen zaman” (s. 10), “taşıdıktan 

sonra” (s. 11), “sıkıntılı olunca” (s. 12), 

“yaşam geçer” (s. 14), “durulmayınca” (s. 

15), “büyüdüğünde” (s. 16), “Çok 

yağınca...” (s. 17), “zaman/ galiba biraz 

gereksiz/ -se” (s. 24), “Gün geçince...” (s. 

29), “gibi açıldık/ -ça!” (s. 31), “sevgi/ bir 

gün yana yakıla sana gelirse” (s. 33), 

“öttüğünde” (s. 34), “sessiz soluk beklerim” 

(s.41), “bazen böyle durup dururken” (s. 

43), “Gecenin uykusu gelmeyince” (s. 45), 

“gece günün dostu” (s. 47), “bir ömür/ 

ömrü/ emecekse” (s. 51), “Ne zaman bir 

sigara yaksam” (s. 52), “Nedense Birden” 

(s. 55) gibi örnekler sıralanabilir. 

        Hüseyin Altan’ın dile, sözcüğe, sese 

odaklandığı şiirlerini daha çok seviyorum. 

Bu yoldan yürüyüp yol boyunca çiçek 

tarhları oluşturması dileğimle... 
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ALDANIŞ 

(Beyza OKUMUŞ) 

     İnsanı yiyip bitiren bir şey varsa o da 

şüphe duygusudur. Önü arkası yoktur. Başı 

sonu yoktur. Kuşku duyduğunuz şeylerin 

gerçeklik payı olduğundan eminseniz ve bu 

sizi acze sürüklemişse bambaşka bir insan 

çıkabilir içinizden. Gövdeniz gölgenize bile 

selam vermez olur. Kendinizi şairin de 

dediği gibi akışına tahammül etmek 

zorunda kaldığınız haller içinde bulursunuz. 

Ellerinizin arasından kayıp giden hayatınızı 

terli avuç içleriniz ile tutmak için 

çırpınırken bazen acınası, bazen de gülünç 

durumlara düşebiliyorsunuz. Kimi 

onursuzluk, kimi mezhebi genişlik diyecek 

buna. Ben bunun adına aşk diyorum. 

   Ben eşimi çok büyük bir aşk ile sevdim. 

Onun da hala bana aynı sevgiyle bağlı 

olduğunu biliyorum. Eskiden olsa sadakatin 

her şeyden yüce bir kavram olduğunu 

söylerdim. Şimdiyse anlaşılmaktan uzak 

olan bir sevginin yanında sadakatin koca bir 

hiç olduğunu gönül rahatlığıyla 

söyleyebilirim. Çünkü bağlılık kavramı 

sadakat ile bir değildir. Gerçek sevgi insana 

sorumluluk yüklemez. Aşık da maşukuna 

gösterdiği sadakat ile övünmez. Tenlerin 

birleşmesi ruhları birleştirmez. 

    Sadakatin ihlaline ihanet diyemeyiz. Asıl 

büyük ihanet yol karardığında elinizin bile 

isteye bırakılmasıdır. İyi günde, kötü 

günümde yanımda hep o vardı. İşler 

yolunda gitmediğinde, yorulduğumda onun 

göğsünde ağladım ben. Şimdi aldatmaktan 

bana kim bahsedebilir? Havva'nın Adem'e 

aldanmasıyla başlamıyor muydu her şey? 

Değil mi ki aldanmak varoluşudur 

insanoğlunun... Oysa ki ben hep inanmaya 

gönüllü oldum. Aldanmak güzeldir, ihanet 

çirkin... Beni öyle güzel aldattı ki ihanet 

diyemedim. 

   İlk başta çok isyan ettim. Eşyaları kırdım 

döktüm, ağladım. Çok ağladım. Birlikte 

olduğu kişiye sonra kendime baktım. 

Benden daha kariyerli değildi yahut  benden 

daha kültürlü. Eşimi anlamak için işimi 

gücümü bırakıp bir adamın peşine üç kuruş 

paraya mesai yaptım. Bu adamda ne 

buluyor diye kafa patlattım. Üstelik adamın 

güvenini kazanarak yakın arkadaşı oldum. 

İnsanlara olan tavrı, mutluluk anlayışı 

bambaşkaydı. Yaşama sevinciyle doluydu, 

güler yüzlü, dinamikti. Romantik bir 

adamdı. En son kaç ay önce elimde çiçekle 

gelmiştim eve, en son ne zaman eşimin 

yüzünü güldürmek için bir şeyler 

yapmıştım? Bu kadar iyinin tek bir adamda 

toplanmasına daha fazla 

dayanamayacağıma kanaat getirdim ve onu 

öldürmeye karar verdim. 

   Bu akşam bu iş bitecek dedim kendi 

kendime. Bu daha fazla böyle devam 

edemezdi. Cebime ruhsatlı tabancamı 

koyup erkeklik gururumu (!) kurtarmak için 

o adamın evinin önüne geldim. Evin 

önünde polisler ve insan kalabalığı... 

Rasim'e bir el sıkmışlar dedi birisi. Başımı 

yere eğip eve döndüm gerisin geriye. Eşim 

sofrayı donatmış yine. Bana solgun 

gözüktüğümü söyledi, iyi olup olmadığımı 

sordu. Mesai arkadaşımın ölüm haberini 

aldığımı söyledim. Biliyorum, dedi bana 

yüzünde hafif bir gülümsemeyle. "Kimse 

bozamaz bizim aile birliğimizi. " 
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GÖZLERİNDE AĞIRLAŞAN KURŞUN… 

                  (Gürkan VURAL) 

Köklerimde ayrık otları gibiydi sensizliğin 

elleri.  

Aklında eksik sevişmelerin tadı 

çoğalıyordu. 

İlkin körlüğüne ayarlıydı ellerim, 

Bir daha avucunda ısıtılmaya ertelenmiş, 

Sıcaklığını bulamayacak kadar kördüm. 

Gözlerimde ağırlaşan kurşun bakışlarımı 

zehirlemeden, 

Yollara çıkmalıyım yükünü sırtında kabuğu 

bilenle. 

Kalbime iliştirdiğin telaşla sokaklarda 

oyunlar oynamalıyım,  

Yüreğinden seksek oynayan çocukların 

kahkahasıyla geçmeliyim, 

Gözlerimde ağırlaşan kurşun bakışlarımı 

zehirlemeden,  

Rüzgarın umarsızlığıyla geçmeliyim 

kalbinin odalarından. 

Kalbimdeki şiirin suyunu değiştirmiş kör-

sağır paslı kelimelerim var artık, 

Gözlerimde ağırlaşan kurşun bakışlarımı 

zehirlemeden geçmeliyim kalbinden... 

 

 

 

 

 

             KIŞI YENERİZ 

            (Dilan TURGUT) 

Yüzünüzdeki tebessüm kanımı ürpertmiyor 

değil, nasıl oldunuz uzun zaman oldu bugün 

size yazmak istedim (özellikle sana değil), 

yaşadığınız kentte hava nasıl bilmiyorum 

ama dilediğiniz mevsimin yaşandığı 

yerlerde olduğunuzu umut ediyorum. Asla 

bir kış kadını olamadım, kışı pek sevmem   

(sadece yüreği üşümez bu mevsimde 

insanların) beyaz örtü hayat 

fonksiyonlarımı durduruyor, erken saatlerde 

sığınak olarak görünen evlere kapanan, 

kendi dünyaları dışında olan bitenden 

habersiz yaşamını sürdüren insanlar kışı 

daha da çekilmez kılıyorlar. Ellerimin hep 

sıcak olduğunu belirtmek istiyorum, kış için 

mühim olan büyük bir kaban, yünlü çorap 

çokça çay ve kahve, sevdiğiniz bir dizi ya 

da dizeler bu kışı beraber geçirmemiz 

lazım. Sizde saydıklarımın tümü var olabilir 

bunu biliyorum, kışı evlerimizde değil 

herkese ev olarak geçirmemiz gerekiyor, bir 

bütün olabiliriz, biz bu kışı yenebiliriz. 
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         KALDI… 

(Hamiyet KOPARTAN) 

 

Nice karlar yağdı dağlara, 

Baharın yalnız adı kaldı. 

Tomurcuklar solarken dalında 

Bülbüle ancak feryadı kaldı. 

 

Bülbülün dudağında gülün sözü, 

Yanık yüreğinde küllenen közü, 

Tükendikçe tükendi özü, 

Yâdında gül yüzü kaldı. 

 

Rüzgâr esti tozu kaldı. 

Elinde son kozu kaldı. 

“Tuz ekmek hakkı” diye 

Damağında tuzu kaldı.                                           

 

 

 

 

 

                                                                      

   

 

        ŞİZOFRENİ… 

             (Barış KİYE) 

Buruk yüreğim gün batımını izliyor 

Bir kızıl vakti gözlerinde. 

Elimde günün son sigarası 

Ve bitmeyen bir kızıl acı.. 

Düşündükçe firar eder düşüncelerim 

Trajikomik bir akıl hastanesinde. 

Deli gömleği gülümseyen gece 

Apansız öpüyor yanaklarımı.!! 

Eylül’ün meçhul sarhoş gününde.. 

Esiri olduğum dört duvar 

Düşüncelerimin başucuna koyuyor 

Derin ve kara gazel gözlerini. 

Masada kafayı yiyen muhabbetler?¿ 

Tatlıysa sakinleştirici ilaçlar¿¿ 

Arkamda akıp gidiyor bu görüntü. 

Denizin sesi boğuk bir dert gibi 

İçime siniyor tüm yorgunluk.. 

Düşünen adam üşüyor 

Pencere pervazına dokunan ellerimde(!) 

Gülümsüyor bana ileri bakan bir arkayla. 

Bir gün daha bitmek üzere 

Senden uzak ve denize ırak.. 

Gün sonunda öldü sabaha karşı 

Okunan ilk ezanda.!! 

Çarmıha gerildi düşüncelerim 

Yine de vazgeçmek geçmedi aklımdan 

Kızıla hasret yanan ömrüm.? 

Gözlerin dedim deli dediler¿ 

Ellerim yanaklarımı öpüyor dedim güldüler¿ 

Var olan sendin yok olan onlar aslında..!! 

Köhne bir akıl hastanesi yüreğimde… 
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            BU ÇAĞDA BU AŞK 

          (Mazlum CİHANGİR) 

 

Çoğaldım seninle, gelmem hesaba, 

Göverdim gül açtım, bu bir bahardır.     

Gülüyor dağ bayır, şehir kasaba, 

Yüreği dolduran, mutlu rüzgârdır.   

 

Gökyüzünde döner, turnalar kuşlar, 

Her gün yepyeni bir, umutla başlar, 

Sevginin zerresi, ciğere işler,  

Sebebi sonucu, derin efkârdır.      

 

Titreşir arş zemin, sesin gelince,        

İyiye, doğruya; tam bir güvence,          

Güzellik sendedir, inceden ince,   

Derler ki var eden, yüce Settar’dır.    

 

İlmin ve irfanın, birdir hamuru,       

İmrendirir astı, üstü amiri,      

İnsan sevmek imiş, aşkın zamiri,       

Yürek yumruktan dar, aşk arş kadardır.  

 

Gençliğin gücüyle,erdemin yüce,   

Gönüller fethettin, sevdin ömrünce,   

Örnektir hizmetin,yaşlıya gence,   

Sesten heykel yapmak, ulu imardır.    

 

Türküler söylenir, yürekler yanar,  

Sedan sevda olur, kâlplere konar,     

Seven sevileni, haşredek anar,  

Özünden öğreten, can fedakârdır.   

 

Tereddüt etmeden, nefes almadan,  

Sevgi, sabır, aşkla; asla yılmadan, 

Öyle çalıştın ki, zaman bilmeden,      

Benzerini bulmak, bu çağda zordur.     

 

Yıldızlar gülümser, ay gibi yüzün, 

Yurduna hizmettir, daima sözün, 

Bizlere bakıyor, hasretle gözün, 

İnsan bin bir hâl, yer damar damardır. 

 

Açılır çiçekler, renk renk cihana,      

Yıldızlar ışıldar,her gün dünyana, 

Melekler imrenir, gizli sevdana,       

Tebessümün ışık, azmin şiardır. 

 

Sevgi evrenseldir, barış sürdükçe,    

Şen olur gönüller, huzur gördükçe,   

Yaşar Aybükeler, dünya durdukça,    

Bu sazlar bu sözler, yalçın duvardır.   

  

Gönül bayram yeri, gülsün görelim, 

Herkes kadir kıymet, bilsin görelim, 

Mazlum, güzel günler; gelsin görelim, 

İnsanlığın tözü, tam itibardır… 
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ANALAR YURDUNA HİÇ 

YAKIŞMIYOR BU CİNAYETLER… 

                 (Cem KAYA) 

     Hiç olmaması gereken bir ülkede  

oluyor, hiç işlenmemesi gereken  bir 

memlekette işleniyor suçların en büyüğü. 

Anneler, geleceğin anneleri gencecik kızlar 

ölüyor ve bu cinayetler yiğit anaların yurdu 

olan yurdumun adına hiç ama hiç 

yakışmıyor. Oysa Anadolu’nun ilk 

çağlardan günümüze kadar süren tarihi 

boyunca kadın öyle kritik anlarda sahneye 

çıkıyor, öyle izler bırakıyor  ki 

medeniyetinin temelini Antik Yunan ve 

Roma’ya dayandıran Avrupalı bile öyle 

bakıyor. 

        Eski çağ insanı kadını öyle yüceltmiş, 

öyle kutsal bir yere koymuş ki “tanrı olsa 

olsa kadındır” demiş. Yunan kültürü 

erkeklerin egemen olduğu tanrılar uydurup 

erkeği öne çıkartırken, kadın bolluğun, 

bereketin, doğurganlığın sembolü 

anatanrıça olarak Frigya’ da Kybele, 

Sümer’de İştar adını almış. Yurdumun 

insanı, tanrılık payesini, fiziksel üstünlüğü 

kadına göre çok daha fazla olan erkeğe 

değil kadına vermiş. 

          Tarih boyunca kadın ana olmakla 

kalmamış, bazen imparatorluklara 

hükümdarlık yapmış. Örneğin Her ne kadar 

Anadolu Topraklarının biraz dışında 

yaşamış olsa da tarihe geçen ilk kadın 

Hükümdar Tomris. O Tomris ki yiğit mi 

yiğit bir Türk Kadını. O Tomris ki bazı 

tarihçilere göre Alpertunga olarak 

bildiğimiz büyük Saka kahramanınn torunu. 

Yılları yılı nice imparatorluklara son vermiş 

olan Pers Kralı Kiros’un ordusunu bozguna 

uğratmış, Kiros savaş meydanında ölmüş. 

Bir kadın koca bir orduyu yönetmiş, koca 

bir imparatorluk ordusunu  yok etmiş. 

      Yine tarihe geçmiş, bin yıllardır anlatıla 

gelmiş, romanlara, filmlere konu olmuş 

büyük bir savaş var; Truva.. Homeros’un 

İlyada isimli destanıyla anlattığı, dokuz yıl 

süren bu savaş Sparta Kralının karısı 

Helen’in Truvalı prens Paris’e kaçmasıyla 

başlıyor. Yalnız Yunanlılar değil daha 

sonraki yüz yıllar boyunca da  birleşerek 

Anadolu üzerine defalarca seferler yapacak 

olan Birleşik Avrupa ordularının bilinen ilk 

gelişi. Dev ordu Troya’yı kuşatıyor. Savaş 

yıllarca sürüyor, sonuçta Troyalılar 

şehirlerini ele geçirilmesi, yakılıp yıkılması 

pahasına Helen’i geri vermiyorlar. 

          Truva’dan söz açılmışken 

Anadolu’nun kokusuz kadın savaşçıları 

olan Amazonlardan söz etmemek olmaz.        
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     Tarihçi Heredot’un uzun uzun bahsettiği  

Amazonlar, aralarında erkek barındırmayan 

gözü kara savaşçı kadınlar topluluğu. 

Anadolu topraklarında Kızılırmak boyunda 

yaşamışlar. İzmir’e kadar akınlar yapıp 

geçtikleri her yeri ele geçirmişler. Rivayete 

göre İzmir adını Amazon kraliçesi 

Symirna’dan almış. Yunanlıların kuşatması 

başladığında, Truva kralının yardım 

isteğine diğer Anadolu halklarıyla birlikte 

ilk koşanlar Amazonlar olmuş. Tıpkı 

Kurtuluş savaşında Anadolu’yu işgal eden 

Batılı devletlere karşı savaşan Anadolu 

insanı gibi... Efsaneye göre Amazon 

kraliçesi Penthesilea Yunan’ların 

kahramanı Achilles (Aşil) ile Truva surları 

önünde  savaşa tutuşmuş. Achilles bütün 

becerilerini kullanmasına rağmen 

karşısındaki savaşçıyı ancak kendi 

adamlarından birisinin yardımıyla hatta 

hilesiyle yenebilmiş. Bu usta savaşçının 

kim olduğunu merak ederek yüzünü 

görmek isteyip, Tolgasını çıkarttığında 

cansız yatan savaşçının altın saçları dışarı 

dökülmüş. Ancak o zaman anlamış ki 

ölümüne dövüştüğü kişi bir erkek değil, 

güzeller güzeli bir kadındır.  

    Dedik ya kadının topraklarımızın 

tarihindeki rolü eski çağ hikayelerinden 

ibaret değildir sadece. Günümüze biraz 

daha yaklaştığımızda Osmanlı sarayında 

kadınların, validelerin etkilerini ve tarihin 

akışına yön veren icraatlarını görebiliriz. 

Hele 17. Yüzyılda öyle bir dönem vardır ki 

kadınlar saltanatı adıyla anılır. Bu dönemde 

padişahların çocuk yaşta olması ya da 

hastalıkları gibi nedenlerle padişah anneleri 

olan Kösem Sultan ve Hatice Turhan Sultan 

devlet meselelerine doğrudan katılmış, 

alınacak kararlara yön vermişler. Bu iki 

kuvvetli kadın arasındaki çekişme ve iktidar 

mücadelesi ise ayrıca anlatılması gereken 

bir konudur ama asıl dikkat edilmesi 

gereken onca kudretli, dirayetli vezirlerin, 

paşaların kadınlara karşı takındığı itaatkar 

tutumdur. Elbette ki hanedana olan saygının 

bundaki etkisi büyüktür ancak sonuçta on 

yıllar boyunca tarihe mührünü vuran 

kadınlar olmuştur. 

    Son olarak az önce yukarıda da 

bahsettiğimiz Kurtuluş Savaşı’mızdan 

örnekler verelim. Erkeklerini, evlatlarını 

geri dönemeyeceklerini bile bile savaşa 

gönderen kadınlar... Cepheden cepheye, 

cephane, taşıyan kadınlar... Bizzat savaş 

meydanlarına çıkıp kurşun sıkan kadınlar... 

Halide Edipler, Erzurumlu Kara Fatmalar, 

Gördesli Makbuleler, Halime çavuşlar ve 

daha niceleri. Hepsini Ruhu şad olsun. 

Şüphesi o yiğit kadınlar olmasaydı, her 
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kaybedilen evlattan sonra sinelerine taş 

basan o mangal yürekli analar olmasaydı 

bugünümüz çok başka olurdu demek şöyle 

dursun kim bilir belki de bugünümüz bile 

olmazdı. 

    Ve bugün... Bakmayın bugün bizi 

ataerkil bir toplum olarak tanımlayanlara. 

Sadece tarih boyunca değil, bugün bile 

erkeklerin aldığı önemli kararlarda 

kadınların etkisi vardır. Kurulacak işler, 

alınacak gayrimenkuller, girilecek borçlar, 

çocukların eğitimi ve daha nice önemli 

konuda son kararı erkekler veriyor gibi 

görünse de  geri planda çoğunlukla 

kadınların yönlendirmesi ve desteği vardır. 

Yuvayı dişi kuş yapar. Oysa her gün 

çevirdiğimiz gazete sayfalarında, açtığımız 

internet  sitelerinde, izlediğimiz televizyon 

haberlerinde yuvayı yapan bir dişi kuşun 

daha şiddete uğradığını, dövüldüğünü hatta 

öldürüldüğünü görürüz. 

     Neler olmuştur? Anayı mukaddes bilen, 

cenneti onun ayakları altında bulan 

insanımız nasıl bu hale gelmiştir? 

     Tarihe damga vuran anaların yurdu 

Anadolu’nun kadınları neden bu acılara, bu 

felaketlere  maruz kalırlar anlaşılması 

gerçekten zordur. 

                         ENDİŞE… 

           (Süleyman DEMİRSOY) 

    Toplumları toplum yapan kültürleridir. 

Bir toplum dilinden, kültüründen yoksun 

bırakılırsa artık kendini ifade edemez 

duruma gelir. Zaman içerisinde değişen 

yaşam koşulları maalesef bizim 

toplumumuzda da asimilasyona 

uğramış,eski örf, adet, gelenekler 

unutulmuştur.Yardımlaşma, 

dayanışma,komşuluk ilişkilerini bugün 

bulamıyoruz. Bencil, çalışmadan zengin 

olmayı hayal eden, zorluklarla mücadele 

edemeyen basiretsiz bir nesil yetişiyor. 

Komşusu açken, tok yatan bizden değildir, 

komşu komşunun külüne muhtaçtır, ev 

alma komşu al gibi özlü sözler bugünün 

koşullarına uygunsuz hale gelmiştir. 

Komşuda pişen komşuya değil sosyal 

medyaya düşmektedir. Sevgi, saygı, 

hoşgörü yerini vurdumduymazlığa, 

şuursuzluğa bırakmıştır. İhtiraslar insanın 

gözünü adeta kör etmiştir. Rahat yetişen 

bugünün gençliği, zorlu hayat koşullarına 

nasıl direnç gösterebilir ki... 

   Bunları düşündükçe endişe duymamak 

mümkün mü? 
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                GÖRDÜM DER ZELİHA… 

           (Özlem ERDEM) 

             Şahmaran Köyü’nde bir dere…Ve 

ancak çobanların kavalıyla dillenecek bir 

hikaye duruyor bu derenin dibinde. Nasıl da 

içim yanar kavalın suya anlattıklarını 

dinledikçe… 

            Sesler geliyor belli belirsiz kelimeli, 

siz de dinleyin.. 

            Hitit Kraliçesi Puduhepa 

savunmasını okuyor, Asurlulardan kalma 

bir saray yanıyor, yanık kokusu rüzgarın 

sesiyle çoğalıyor… Büyük İskender Hızır 

Yaylası’nda konaklıyor, ilk ceza yasasını 

uyguluyor bu çamursuz düzlükte, dereye 

karşı. Romalıların çağırdığı Nikopolis’i 

duyuyorum, nefesim yarım kalıyor 

duydukça ve yanık bekçisi oluyorum dilini 

bilmediğim bu toprakların. 

           İnsanoğlunun ihanetine uğramış, başı 

insan, vücudu yılan, upuzun kuyruğu olan 

“Yılanların şahı” efsanesi anlatılıyor suya, 

duyuyor musun? Korkma, dokun suya, 

kavalın sesine anlam ver, eşlik et! 

İçerisine kendini katmadığın efsane, efsane 

değildir! 

Ve bir çoban geldi,  

dağ, taş, börtü böcek konuşmaya başladı… 

    Hangi dağların, ovaların kalplerini 

yoklayıp da gelmiştir bu derenin coşkun 

suyu bilinmez ama bu su bir Cuma gününün 

ertesinde, celladı kesilecektir Zeliha’nın. 

     Deli derler ona, en çok da onu doğuran 

sevmez, ite kalka gösterir sevgisizliğini. 25 

haneli köyün Zeliha’sı delirmeden 7 yıl 

öncesinde, tam da 7 yaşında, otlamaya 

giden koyun sürüsünün peşine takılarak 

köyden çıkar. Akşam olur, çobanla birlikte 

sürü de döner köye ancak Zeliha’yı ne 

duyan olur ne de gören. Zeliha’nın annesini 

alır bir merak. 

Karanlık çöker, Zeliha dönmez köye, 

kimseler bilmez.  

Zeliha’yı yola salan kaval, çobanın kavalı, 

 “biri üflese de anlatsam bildiklerimi”  

der demesine de, duyulmaz  

anlatamadıkları, 

 zifiri karanlığın korkusu üşütür geceyi. 

        Zeliha, Sultan teyzenin altıncı kız 

çocuğu ve aynı zamanda son çocuğu. İşte 

bu son çocuğun doğumundan hemen sonra 

köyün ebesi durduramayınca kanamayı, 

apar topar ilçeye yetiştirilmiş kadın. O 

geceden Sultan teyzeye arta kalan ise “bir 

daha hamile kalamayacaksın” cümlesi 

olmuş en insaflısından. Mutluluk 

getirmeyen, mutluluk veremeyen Zeliha’nın 

girdabı doğduğu gün başlamış aslında. 

                        ***** 

     Meşaleler ellerde köylüler güneş ışığına 

varana kadar dolanmışlar  etrafta, çevre 

köylere bile haber etmişler, lakin 

bulamamışlar Zeliha’yı. 

“Oradaydım” der Zeliha. 

 “Kimseler görmedi beni… 

 oysa ki ben oradaydım, 
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bir çığlık vardı, 

kendi çığlığımdan korktum ben. 

“Sustum” der Zeliha. 

“şahmeran duası okundu üzerime, 

 Duymadınız mı? 

Taşlar, hayvanlar konuştular benimle. 

Yarı gece, yarı gündüz,  

yarı ateş, yarı su 

 on iki ayaklı kadın  

on-iki saat susmadı bana 

bir yılan kendi kuyruğunu yedi, 

kendi çığlığımdan korktum ben! 

Sonsuzluğun da ötesinden çıkıp geldim.” 

    Şafağın söktüğü saatlerdi. Gün ağarmış 

geceden kalma yorgun, ağırlaşmış hava usul 

usul yerleşmeye başlamıştı Şahmaran 

toprağına. 

       Derenin kenarında, bir tutam yosuna 

sıkıca tutunmuş olarak buldular Zeliha’yı. 

Bildiklerini anlatabilecek kelimeleri yoktu. 

Dili döndüğünce anlatmaya çalıştı ama 

kimseler onu anlamadı. Sadece çok güzel 

“bir şey” gözlerinden çevreye yayılıyordu.  

        Zeliha diğerleri gibi değildi artık. O 

gecenin sabahından sonra köyün yarım 

akıllı Zeliha’sıydı. Güzel bir şey vardı 

gözlerinden sızan, teşhisi delilik oldu.  

       Kendine  dikkatlice bakan yüzlere 

tahammülü yoktu Zeliha’nın. Oldukça 

mülayim, sessiz sedasız olan ya da görünen 

kız, onu süzen, dikkatlice bakıp aklından 

kötü şeyler geçirenlere karşı 

engelleyemediği bir öfke kusuyordu aniden. 

Nasıl mı? Bazen saldırarak, bazen de 

küfürler savurarak… 

      Bir süre sonra köy halkı bu durumdan 

eğlenir hale geldi. Hassas noktasını 

keşfedenler onu sinirlendirmek, 

konuşturmak, zaman geçirmek için olmadık 

hareketler yapmaya başladılar. Cehennem 

rüyasını yaşardı Zeliha o anlarda. Zihninde 

birçok kişinin aynı anda konuştuğu ancak 

kimsenin birbirini duymadığı, anlamadığı 

bir rüya...  

       Koca kazanlarda yapılan yemekler, 

davul zurnanın ısınma sesleri ve süslü 

şalvarları, yazmalarıyla komşu köyde bir 

düğün telaşı. Şahmaran’dan gidecekler bir 

bir yola koyulurken sabahın erken 

saatlerinde, Sultan teyze de beş çocuğuyla 

çoktan katılmıştır kafileye. 

      Odanın içinde boruları sökülmüş olsa da 

kışı hatırlatan bir kuzine sobası ve ayağına 

zincir dolanmış sedirden bir kanepe. Zeliha 

cam kenarında etraftaki hareketliliği 

izlerken korkulu gözlerle, karşıda kendine 

gülen çocuklara aciz bir iniltiyle bağırır. 

Elini ayağındaki prangaya götürür, her beş 

dakikada bir deneyimlediği gibi zinciri 

çözmeye çalışır ancak her defasında yara 

alır göğsü, pes ederek bırakır. 

      Buradayım der Zeliha, 

      Nasıl da isteksiz körlersiniz,  
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      nasıl da bakmazsınız elimde tuttuğum 

aynaya 

      Bakan kendini görür aslında 

      Ben bir aracıyım…. 

          Öğlene doğru köy iyice sakinlemiştir. 

İki üç hane dışında kimseler kalmamış, 

onlar da sıcağın etkisiyle evlerine 

kapanmışlardı. Sımsıcak sesler vardı köyün 

etrafında, kuş değil, böcek değil, köpek 

değil, yılanların sesiydi duyulan ama 

anlaşılmayan.Uzunu, kısası, kırmızısı, 

siyahı ile envai çeşitte yüzlerce yılan… 

         Her sene bu vakitler yılanların 

istilasına uğrardı Şahmaran Köyü. Çoğu 

öldürülür ya da çoğu ölürdü. Köy halkının 

diliyle bir tanesi vardı ki, sanki Evliya 

Çelebi’nin Seyahatnamesinde bahsettiği 

boynuzlu ve ensesi tüylü olanıydı. Ne ölür 

ne öldürülürdü. Aradığı bir şey varmış gibi 

hiç olmadık yerlerde görünür ve aniden tüm 

heybetiyle kaybolurdu. 

      Zincirinden kurtulamayan, kurtulmak 

için çabalamaktan da vazgeçen Zeliha  cam 

kenarındaki sedirin üzerinde bir düşe 

dalmıştı öğlen sıcağında. Tıpkı kalp 

gözüyle görülen düşler gibi, Zeliha’nın 

gözü de kalbi de, etrafını sarıp sarmalayan 

bu uzun düşün içinde kalakalmıştı. Belki 

üç, belki beş saat geçmişti ki aradan, Zeliha 

gözlerini açınca, kapı eşiğinde bir çift göz 

görmüş.  Simsiyah lakin etrafa yemyeşil bir 

ışık yayan bu gözlerle Zeliha, upuzun bir 

yolculuğa çıkacak olmanın heyecanını 

yaşamış .  

       Simasıyla insanı andıran bir yılanmış 

tam da şimdi Zeliha’yı diliyle koklamaya 

çalışan.  

 “Gördüm” der Zeliha. 

kalbimle gördüm hem de 

Hiç kapanmayan gözleriyle bana bakanı 

Ağzını açmadan dışarıya çıkarmış diliyle 

beni koklayanı… 

Kendi kuyruğunu yiyen yılanı… 

Tanıdım ben. 

       İnsanlar neden yılanlardan korkmayı 

öğrendiler? 

       Aydınlık kaybolmak üzereyken 

dağların ötesinde, kızılımsı kesik kesik 

ışıklar sızar köyün tepesine. Düğünden 

dönen ahalinin korkulu sesi uyandırır 

Zeliha’yı düşünden. Fareler yılanlardan, 

yılanlar insanlardan kaçarken, erkekler 

ellerinde küreklerle, ahırları, kilerleri teker 

teker arayarak öldürürler ölümlü yılanları. 

Küreklerle köy meydanında toplanan 

yılanların yakılması da bir gelenektir 

Şahmeran’da her sene. 

      Rengarenk  pullar, ışıl ışıl bir ses 

yansıtır havaya, sıcak alevlerin içinde 

dalgalanarak…  

       “Evvel zaman içinde…” diye başlar 

yine köyün bir çok hanesinde hikayeler bu 

gece. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu tüm 

ev halkı, heyecanla, merakla dinlerler çok 

defa duydukları bu hikayeyi. Her defasında 

da ilk kez duyuyormuş gibi bir hisle 

hafızalarında yinelerler aynı korkuyu… 

Şöyle de devam eder hikayeler: 

       “….toprağın altında başı insan, 

gövdeden ötesi yılan bir yaratık 

yaşarmış….”  
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         Zelihaların evinde, Sultan Teyzenin 

dilinde de buna benzer bir hikaye vardır 

aynı saatlerde. “Karanlığın da ötesinde 

karanlıklar içinde beklemekteler dünyadaki 

tüm yılanlar. Hele bir öğrensinler Şahmaran 

öldürülmüş insan eliyle, hele bir işitsinler 

kanı dökülmüş oluk oluk  bizim köye, 

dururlar mı? Durmazlar elbet….”  

        Bir başka evin anlatanı da Eyüp 

peygamberin hikayesiyle örtüştürür şu 

şekilde: 

          “Amansız bir illet sarmalamış 

peygamberi. Yarasına düşen kurtlar, delik 

deşik etmişler bedenini. Çilesini 

tamamlayana kadar sabretmiş Eyüp 

peygamber. Sonra bir gün ona  topuğunu 

yere vurması vahyedilmiş. Aynı yerden 

sular fışkırmış etrafa. Eyüp peygamber bu 

suyla bir güzel yıkanmış. O yıkanırken bu 

suyla, vücudundaki kurtlar birer birer yere 

dökülmüş. İşte o an, bir bölümü yılana, bir 

bölümü de sülüğe dönüşmüş bu  

kurtların…Eti derman olan yılanın sırrı da 

burdan gelir elbet…” 

        Sıcak bir elin soğuk bir bedene 

değmesi gibi irkildi Zeliha hikayenin en 

sonunda. Bir ışık süzmesini takip 

edercesine, engebeli bir masalın içine 

girermişçesine yer yataklarından birine 

sokularak sessizce uykuya daldı… 

“Yanı başımdaydı” der, Zeliha 

Karanlıkların da ötesinden gelen 

 bir çift gözdü göğsüme süzülen 

Gören olmadı. 

Pulları döküldü tenime, 

Gövdesini sürdü tenime.. 

Hastalıklarımı, ağrılarımı yuttu içine 

Doğumu, yaşamı ve hatta ölümü de, 

 tattım bir gecede. Ne dediysem 

duyuramadım sesimi… 

       Sabaha karşı evin önünde hayvanların 

bağrışmaları uyandırdı Emine teyzeyi 

uykusundan. Ahırın kapısını  açıp onları  

sakinleştirmeye çalışırken, çimenlerin 

arasından siyah bir gölgenin süzüldüğünü 

gördü. Kapıyı kapatıp içeri girer girmez, 

siyah bir ürperti hissetti tüm bedeninde. 

Çay suyu koyup çocukları teker teker 

uyandırırken, Zeliha’nın gözlerinin  açık  ve 

sus bir halde kendini izlediğini fark etti. 

             “Ne o kız, yılan yılan dikmişsin 

gözlerini” dedi Zeliha’ya….  

          Beyazı çivit beyazı, siyahı kömür 

karası gözleri vardı Zeliha’nın. Bu sabah da 

yedi dağın ötesini deler gibi bakmalardaydı. 

Gözlerinin  ardında korku dışında her şey 

vardı aslında. 

          Gözler ehlileşirdi elbet de... ya 

görülenler? 

         Yarayı kazarak iyi edebilen bir sevgi 

yapışmıştı bedenine sanki Zeliha’nın… 

Yılların uykusundan uyanmış kadar uyandı 

o sabaha. Kalktı yatağını toparladı, yüzünü 

yıkadı, mutfağa yönelip “anne günaydın” 

dedi. 

       Ev halkı, konu komşu, Şahmaran köyü 

anlam veremediler bu değişime. Emine 

teyzeye “ne yaptın nasıl ettin de iyi ettin bu 

deliyi” diye sorulan soruların cevabı yoktu.  

        Cevabı Zeliha’ydı. Cevabı 

Zeliha’daydı… Tam da şu an rahmine 

düşen tohumdaydı…  
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UMUT SİMSARI 

        (Hülya Senday ÖZDAMAR) 

 

İnsan ki toprağı bildi bileli, ışıltılı 

yamaçlara işlenmiş zencefil kokusunu 

tadar, hareleriyle akan nehirlerin 

özleyişiyle sanki içindeki neşenin dolup 

dolup taşması, yakamozların hareketine 

benzeyen kösülmeleri dingin kılar. 

 

Ruhundaki tüm yangınlara karşın: 

güzellemek için yarını ateşin peşine düşmüş 

dingin denizlerde yol alan insan, mola 

vermiş yılgınlıktan, habersiz bırakır eşi, 

dostu. Bulutu yele, yeli yağmura, 

mahmurluğu buluta yükler. 

 

Kapıyı aralar ki gece yatısına kalsın Ay, 

yalnızlık köprüsünün atıldığı çıkmaz 

sokaklarda, gözleri ikilemli düşlere takılı 

kalır. Mutlulukla mutsuzluk arasında kalan 

dingin denizlerde yol alan insan, 

sonbaharın aldatıcı renkleri havada 

savrulurken, şaşarak öğrenir zamanın 

müthiş yalanını. Tutkunun, ihtirasın ve 

anıların, tek başılığını, çılgın bir nehir gibi 

kör dövüşünde, yaşadıklarının, 

yaşayamadıklarının sahte bir heves 

olduğunu anlar. 

 

Göğün sadece yağmura anlattığı 

sonsuzluğu, damlası toprağa değer değmez, 

yağmurun aslında kederli bir ülke olduğunu 

algılar. 

 

Kapısını örtüp çekip gider insan. Ne söyler 

kalbinde esip duran rüzgârın tufanlarına 

ulaştığı ve avare bir kederi sarıp yaralarını 

iyileştirdiği gerçeğini. 

 

Süha, okulun merdivenlerini hızlıca 

çıktı, saatine baktı, 14.30 ‘du, “daha sınava 

yarım saat var, iyi, geç kalmadım”, dedi 

içinden. Bahçede göz yordamıyla, 

arkadaşlarını aradı. Selim vardı taşın 

üstünde oturan, yanına gitti. Kısa bir 

Selamlaşma, oldu aralarında. Selim, 

kitabına gömülmüş, soruların cevaplarını 

ezberlemeye çalışıyordu. Çalıştığı her kitap, 

onun için, umudun simsarlığını yapıyordu.  

 

Umutta oturdu yanına, o da kitabını 

açmış, gözleri kapalı, ezberlediklerini tekrar 

etmeye başlamıştı, bir ara durdu, Selim’e 

göz ucuyla, çaktırmadan baktı, Süha, 

“tamam, şimdi biraz sohbet edeyim 

Selim’le, bakalım ne yapmış? Nasıl 

geçirmiş dünü? Ailesi, ders 

çalışmadığından şikâyet ediyor sürekli”, 

diyerek içinden geçirdi.  

 

Selim, rehavet içinde, ayaklarını 

birbiri üzerine bahçede gelip geçene 

bakıyordu. Süha, ona “ ne habersin? Dünün 

nasıl geçti? Ailenden zılgıt yedin mi yine? 

Ders çalış oğlum, bizi ders kurtaracak 

hayatta. Ders kitaplarının umut simsarcılığı 

yaptığını düşündüğün fikrinden vaz geçtin 

mi?” diye sordu.  

 

Bu sorulara sinirlenen Selim, 

kendini toparlamış biçimde, iki ayağını 

birbiri üzerinden kaydırarak, ona “ bak bu 

soruların canımı sıkıyor, rahatımı bozuyor, 

tabi ki ailemle sorunlar yaşıyorum, her 

ergenin yaşadığı gibi. Atlatıyorum bunları, 

sonuçta. Hem kitaplar meselesine gelince, 

benim düşünme özgürlüğümü kısıtlıyor, bu 

yüzden umut simsarı diyorum, herkesin 

duygusal düşüncesi, benimki gibi aynı 

olamaz, öyle değil mi ama” , diyerek güldü. 

 

Süha “öyle ya, eşit değil ama bir 

mesleğe sahip olmak için şart, sen de okul 

kitapları dışında, bir kitap okumazsın, olup 

biter, kültürsüz kalırsın sadece, okumuş 

kara cahillerden sayılırsın, böylece,” 

diyerek tartıştıkları konuya son noktayı 

koydu.  
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Selim, ona “ben de öyle yapıyorum, 

kültürsüz kalmak ne demek, bir mesleğe 

sahip olmak için, okul kitapları yeter de, 

artar bile”, diyerek merdivenlerden çıkan 

ortak arkadaşları Sinan’ı yanına çağırdı.  

 

Tartışma, uzamadan kesilmişti. 

 

Sinan, tam bir kitap kurdu olan 

arkadaşlarından biriydi, mastır yapmaya 

adaydı. Yanlarında, Sinan onlara “hey, 

gençler, bu yılın son sınavı, iyi derecede 

mezun olup iş bulmaya hazır mıyız, 

bakalım?” Diyerek, bilgiç vari tavrıyla, 

güldü. Hem Süha hem de Selim, onun bu 

ukala tavrına dayanamayıp, her ikisi de tek 

bir ağızdan ona, “ yeter artık, bıktık artık bu 

kendini övünmelerinden, anladık sen 

birincisin”,  diyerek bahçeyi inlettiler.   

 

Sinan gülmeye devam ediyordu, o 

arkadaşlarına “ hadi kalkın dershaneye 

gidelim, sınavın başlamasına 15 dakika 

var”,  dedi. Dershaneye gittiler. 

 

Sınav başlamıştı, tarih dersiyle ilgili, 

genel kültüre dayalı sorulardı. İlk sınav 

kâğıdını veren Selim olmuştu, hocası 

kâğıda baktı, hocası ona “niçin bazı 

soruları, boş bıraktın?, Böyle yapma, çalış, 

sınavını geçemezsin sonra,” demekle kaldı.  

 

Selim, ona “doğru, haklı 

olabilirsiniz, ben de haklıyım, bu kadar 

bilginin benim açımdan yeterli olacağını 

biliyorum,” dedi. 

 

Bu sözler amfide yankılandı.  

 

Arkadaşları güldü. 

 

Selim, amfiden, büyük bir 

kızgınlıkla çıkıp gitti.  Kendi kendine “bu 

öğrenim değil, bir ezber işi, ezberle geç, 

ezberle geç, sonra düşünme özgürlüğün 

kısıtlansın, kitap kurdu ol, umut simsarlığı 

olsun,” diyerek söylene söylene kendini 

bahçede buldu. 

 

Gökyüzünü ruhuma teyelledim: 

alabildiğine özgür, alabildiğine engin.  

 

Sana hesabını soramadığım ebedi 

tek düzeni anlatmak isterdim, karanlığından 

başka, hiçbir arkadaşımın kalmadığı.    

 

Bir düşümü anlatmak isterdim, 

gerçek mi, yalan mı diye ayrılmayan. 

Yolları mutlulukla mutsuzluk arasında 

büyüdüğü, zamanın bulutlara muştuladığı 

devran döne eskitemediği.   

 

Gör o zaman selamımı, nice aşklara 

tanık oldu yitik sevgim. Diktiğim gül 

kavgasının yaşamımda: şafağın 

damlalarının içime aktığı ve börtü böceğin 

okşadığı. 

 

O saf ateşin elinin gezindiği 

yüreğimde: sadık bir dostumun güzel 

sözlerinden başka. 

 

Diğer arkadaşları sınavdan neşeyle 

çıkmış, Selim’i görmezlikten gelip, evlerine 

gitmek için, dağılmışlardı.  
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  AŞK NE? 

(Oğuz ANIL) 

Aşk ne ifade ediyor 

ilişkimi ve sevdiğimi 

 bazen acıyla severek 

 gelecek çilekeşkesi 

ikimiz için akıl ziyan eylemeden 

çözülecek milyonlarca problem mi var?  

benim ve onun için 

mutluluğun yolu bu değil biliyoruz 

beraberken hiçbir şey düşünmemeli 

 ve saadetimiz 

o zaman olur gün sonsuz 

saadetin yoludur kaybetmeyi düşünmezsek 

aşkın anıdır doğru olanı bilmek 

sevgilim, aşkım sana çok derindir 

seni öperken şefkatli meleklerin 

kucaklarında  

 sevgim çelik bıçak keserse 

 sonsuzluğa… 

 

 

 

HAMUTARA YAN MARA 

    (Özgür İRENHÜR)  

    Kulaktan kulağa bana kadar ulaşan 

Bonobo hakkında bildiklerim bunlardı, 

1989 yılıydı ve Bonobo’yu tanıyordum.  

    Onun hakkında söylenenler, 

söylenmeyenler veya söylenmesi ertelenmiş 

her şey doğruydu, kelimesi kelimesine hem 

de. Onu ilk kez gördüğümde her şey 

doğruymuş demek diye içimden geçirdiğimi 

hatırlıyorum. Beynim bu konuda bana 

cömert davranmıştı, çünkü hatırlama ve 

saklama konusunda hiçbir zaman iyi 

olamamıştım. Beynim bencildi,  ben zor 

durumda kalmayayım, tanık olduğum ve 

yaşadığım şoku atlatayım diye beni 

bayıltıyordu tıpkı diğer tüm beyinler gibi, 

çünkü ölene kadar beni korumakla yükümlü 

olan beynimin bana ihtiyacı vardı. İşte 

Bonobo’yu ilk gördüğümde bayılmamın 

sebebi buydu. Bayılmamın sonucu 

mantıklıydı ama sebebi hakkında aynı şeyi 

söylememe nedenini hala bulamadım. 

Nedensiz bir şeyleri yıllar yılı yaşadım ama 

artık içimde tutamıyorum, tutmaya 

çalıştığım haftalarda içimin daha da 

pislendiğini hissetmiştim ve bu beni çok 

rahatsız etmişti. Bilmediğim şeyler için 

endişelenmiyordum çünkü bildiklerimle 

gayet rahat ilerleyeceğim güveni vardı. O 

güvenle yaşama devam ediyordum ve 

lastiği patlamadan önce benzini biten araba 

olma riskini her daim yaşayarak.   

    Tanrıyı reddedip yarı tanrıcılık 

oynayanlar  komikti ama intikam alan kadın 

hiç komik değildi, bir gerçeği belirlerdi, 

çünkü intikam bir şeyin bittiğinin 

belgesiydi.  
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Entrika ile östrojen kardeşti!  

Ayrıca intikam alan kadın arı yarı 

tanrıcılık oynayanlardan daha çok sevip 

takdir ederdim, tek tek darbe vurmazlardı, 

geri çekilir, bekler ve bir anda tüm gücüyle 

saldırıp, yakar ve yıkar geçerlerdi, 

arkalarına bakmaya bile tenezzül etmezlerdi 

hatta soluklandıklarında uzun ve sadist 

kahkahalarını atıp hayatlarına bir kat 

yukarıdan çıktıklarını sanırlardı. İşte bu 

onların düştüğü en aciz tuzaktı. Bir insana 

benden intikam alması için o fırsatı 

verirdim, verirdim ki ne kadar çiğleşeceğini 

görmek beni keyiflendirirdi, işte benim de 

onları yavaş yavaş tuzağa çekme tavrım 

buydu. Ama bu tavırda ciddi anlamda 

acizlik vardı. Bonobo’yu gördüğüm an 

bayıldığım yerde başlayan acizliğim ayılana 

kadar benden habersiz devam etmiş, 

ayıldıktan sonra insanların bana 

bakışlarından acizliğimin şiddetti hakkında 

bilgim olmuştu ama ben bu dünyada en çok 

bahanelerimi seviyordum, onları titizlikle 

seçip yanıma almıştım, onlarsız 

yaşayamazdım. En sevdiğim bahane şuydu: 

 “Sebebinden bana ne, ben sonuçla 

ilgileniyorum çünkü sonuçla yaşamak 

zorunda kalacağım, sebeple değil..”  

 Yaptığım, yapamadığım veya 

yapmak istemediğim hiçbir şeyden ben 

sorumlu değildim.  

İşte beni her yöne özgürce yürüten 

cümlem buydu. Bu cümleme sadık kaldığım 

için baygın geçirdiğim dakikaları dikkate 

alamazdım. Yavaş yavaş gözlerimi açarken 

Bonobo’nun eli alnımdaydı. O büyük 

gözlerini açmış bakıyordu. Baygın kaldığım 

süre boyunca korumasız kalmam canımı 

sıkmıştı belki, bilmiyorum. Yoksa yere 

düşünce alnımda bir baloncuk oluşması dert 

değildi. Yere baktığımda kanı gördüğümü 

hatırlıyorum.  Bonobo’nun eli hala alnımda 

uzun uzun bakmaya devam ederken bazen 

asıl düşüncemi gizlemek için bana ait 

olmayan minik düşünceleri öne sürerdim, 

sonra o düşüncelerle bilinip yaşamak 

zorunda kalırdım. Bir kararım diğerine 

uymuyordu, bir saniyede karar 

değiştiriyordum ve bu inanılmaz keyifli 

geliyordu bana. Tutarsız olmak harika bir 

şeydi, belki karşı taraf için zordu ama 

benim için zaman kavramından habersiz bir 

çocuğun duyduğu özgürlük gibiydi. Ben de 

özgür olmaya odaklandığım için “Yaşasın 

Tutarsızlık!” diye bağırdığımda Bonobo 

elini alnımdan çekip yüzünde kıvrımları 

ciddileştirince kırışık alnındaki çukur 

dikkatimi çekti. Duyarlı olmakla her şeye 

sızlanmak arasındaki farkı biliyordum ama 

yaşamaya direniyorum ve en iyi bildiğim 

şey umursamadan kendimi eğlendirmekti. 

Bu dünyada gerçek anlamda nefes almak 

kendini eğlendirmeyi bilmekten geçiyordu, 

ukalalık olmasın ama kendimi 

eğlendirmesini iyi bilirdim. 

Sonra Bonobo’nun alnındaki çukura 

bakarken sağanak yağmurla dolup göl 

olduğunu, o göle çırılçıplak girdiğimi hayal 

etmeye başladım. Gölün girişine şelale 

kondurdum, etrafına bambu ağaçları 

yerleştirdim, birkaç kuş sesi, rüzgarın 

uğuldaması, yağmurun beni ele geçirmesine 

ramak kala bu hayalden uyandıran tokatı 

yüzüme yediğim an aklıma kişisel gelişim 

kitapları geldi. Kişisel gelişim kitaplarını 

okuyanları hiç anlamıyordum. Kişisel 
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gelişim için ya pazarda limon satmak 

gerekiyordu ya da demin yediğim tokatın 

bedeninde yankılanması. İşte gerçek kişisel 

gelişme böyle olurdu. Bende de aynı etkiyi 

yarattı. O tokatın acısından sonra içimde 

durduramadığım bir istek, aşerme oluştu, 

ilk fırsatta pazarda limon satmalıydım, evet 

bunu o an çok istedim, hem de dünyada her 

şeyden çok. Yarın öleceksin deseler limon 

sattıktan sonra olabilir mi diyebilirdim. O 

tokatın sızısı azalmaya başlamasına rağmen 

aklımda tek şeye odaklandım,  sarı, üzeri 

tırtıklı, yerken yüzünü ekşiden, salataya nar 

ekşisiyle veya mercimek çorbasına sıkılan 

limon. İçimde bir limon ağacı açtığını 

söy0leyebilirdim eğer romantik biri 

olsaydım, ama değildim. Romantizm 

kemiklerimin çekilmesine neden oluyordu. 

Ben sadece kapıya odaklanmıştım, üstümde 

oturan Bonobo’dan kurtulup kapıya doğru 

olanca hızımla koşmak! Bonobo’nun alnına 

çizgdiğin göl ve şelaleyi sormadan bir 

çırpıda geri aldım, çünkü ona veren bendim 

ve izinsiz alma hakkına da sahip 

olmalıydım.  

Baygınlığımdan gerçek dünyaya 

geçişim tahmin ettiğimden kolay oldu. 

Bonobo elini uzatınca hemen kabul ettim, 

aslında attığı tokatı unutmamıştım, bir gün 

kendimi ondan daha güçlü hissettiğimde ya 

da dikkati dağınıkken daha zayıf hissettiğim 

anda aynı tokatı atmak için içimde ateş 

yandığını fark ettim, ama bu ateş limon 

ağacına kesinlikle temas etmemeliydi ve 

buradan çıkar çıkmaz ilk fırsatta pazarda 

limon satmalıydım.  

-“Tanesi 50 kuruş” dedim. 

-“Hamutara?” diye yanıtladı Bonobo. 

-“Limon abi, 50 bin” 

-“Hamutara?? Hamutara Yan mara!” 

-“Anlamıyorum abi, sert sulu limon” 

Bonobo’yla geçekleşen bu 

diyalogdan bir sonuç çıkmayacağını 

anlatan, hayat felsefemi özetleyen cümlem 

belliydi, bu cümleyi yıllar içinde milim 

milim oluşturarak tamamlamıştım. Modern 

dünyada görgüsüzlüğün adı paylaşım 

olması bir an tereddüt yaşatsa da, hayır, 

yıllar içinde oluşturduğum cümlem kaya 

gibi sağlam, her fırtınaya dayanıklı bambu 

ağacıydı;  

“Her şey güzel olacak ama şu an 

belli değil!”  

Evet, her şey güzel olacaktı ama o 

an belli değildi. Bonobo’nun attığı tokattan 

sonra gözlerinde bunu görmüştüm. Bir de 

anladığım dilde benimle konuşmamasından 

dolayı biraz huysuzlanmıştım. Bonobo’nun 

zeka seviyesini bilmiyordum ama bu 

dünyada zeka seviyene göre ya çöp atan ya 

çöp ya da çöp kutusu olunduğunu 

biliyordum, o yüzden hiç heyecanlanmadım 

paniklemedim, sadece olacakları uzaktan 

seyretmek istiyorum, uzaktan, miyop 

gözlerimin bile zor göreceği uzaklıktan 

izlemek. 

Hamurata  Yan Mara demişti.  

Tekrar düşündüm  ama ne demek 

istediği hakkında bir fikir oluşmadı. Sadece 

gözlerime bakıyordu. Sonra tokat attığı eli 

havaya kaldırıp avuç içine baktığını 



 
 

 

K a r a k e d i  D e r g i s i ,  Y ı l  2 0 1 8 ,  s a y ı  1 4  
 

Sayfa 48 

gördüm. Elini yukarı aşağı salladı sanki 

eline yapışan bir şeyleri yere düşürmek ister 

gibi. Son birkaç yıldır yanağımda belirmeye 

başlayan et benini attığı tokatla avuç içine 

yapıştırmış, yanağımdan söküp almış mıdır 

ki diye düşünürken, avuç içinden bir 

sineğin yere doğru hareketsiz ve biraz da 

yamyassı halde yere düştüğünü fark ettim. 

Sinek havada süzülürken mavi bir ışık 

yaydığını gördüğümü iddia etmek isterdim 

ama çok da emin olamadım, tıpkı emin 

olmadığım konularda suskun kalmak 

gerekmesi gibi, gene aynısını yaptım. Sinek 

yere düşünce Bonobo yere baktı, sonra da 

bana. Parmağını yanağımda yavaşça 

gezdirdi. Kıllı parmağı beni rahatsız 

etmemişti. Dostlarımı dinlerdim, değer 

verdiğim cümlelerini kesinlikle kulak arkası 

yapmazdım. Alkolü azaltmalısın diyen 

dostlarımı da dinledim ve azalttım, artık 

haftada altı gün içiyordum ve tokat yediğim 

o gün içmediğim gündü, yani demek 

istiyorum ki tüm bunlar olduğunda 

kesinlikle sarhoş değildim, her şeyi bugün 

gibi hatırlıyordum, mavi sineğin ışıklarını 

saça saça yere düşüşünü ve yerde öylece 

yatmasını da, Bonobo’yu da. Anlamadığım 

bir şey vardı, bunu Bonobo’ya sormak 

istedim o an, evet sormalıydım ama nasıl? 

Konuştuğu dili anlamamıştım. Hemen 

aklıma Ayna Teorisi geldi. Ayna Teorisi 

önemliydi, doğru zamanda ve doğru kişiye 

kullanılırsa karşındaki insanın üstünlüğünü 

siler süpürürdü. Bende o an aklımı 

kuralayan her şeyi silip süpürmek 

istiyordum, hem de hemen! Kafa 

karışıklığını sevmezdim, her ne kadar 

karışıklık benden uzak kalmak istemeyip 

her an beynimin loplarında hunharca 

dolaşmak istese de. 

“Hamurata!” dedim heyecanla “Yan mara!”  

Dedikten sonra beklemeye 

başladım. En sevdiğim şeydi beklemek 

çünkü bekleyince doğru cevabın mutlaka 

bana ulaşacağını yıllar içinde yaşadığım 

olumsuz olaylardan tecrübe etmiştim. Hatta 

bilmenin ötesinde o kadar emindim ki 

yüzüme pişmiş kelle sırıtışı kondurdum, 

kelle paça yemekten nefret etmeme rağmen.  

Bonobo’dan cevap gecikmedi; 

“Sert sulu limon 50 bin”  

Bu cevapla, yemin ediyorum 

dünyanın kaç bucak olduğunu bir çırpıda 

öğrendim. Çok bucağı vardı dünyanın, öyle 

ki bu bucaklar süprizlerle doluydu. Ayna 

Teorisine hakim olduğumu sanırdım ama 

bu cevapla aslında hakim olmadığımı ve 

ayna teorisinin olasılıklara çok açık 

olduğunu anlamıştım. Aslında baştan beri 

Bonobo’nun ben ve tokat atanın da ben 

sandığım kişi olduğunu anladığım anda 

içimde yaratılan fırtınanın şiddetini 

anlatamam. Titriyordum. Ellerim, 

bacaklarım, damarlarımda fokurdayan 

kanın damar çeperlerine vuruşunu 

hissederek titriyordum. Peki ben 

Bonobo’ysam şu an üstünde oturduğum, 

yanağına tokat attığım, et benini 

yanağından söküp alan kimdi? Kim? Ayna 

beni ve Bonobo’yu ters yüz mü etmişti? 

Evet etmiş olmalıydı çünkü kendimi bildim 

bileli yani 22 yaşıma kadar Bonobo olarak 

bilmiyordum. Nüfus kağıdımda başka bir 

isim yazıyordu. O an ayna teorisinden 
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ürktüm çünkü yerde yatan insanın elinde 

antika ayna olduğunu fark etmiştim. 

Akşamları masalar arasında dolanırken bu 

antikacı dükkanı hakkında garip, gizemli ve 

mistik olayların olduğu söylentiler 

duymuştum, ama pek dikkate almamıştım 

sonuçta alkol alan insanların arasında 

dolanıyor, onlarla sohbet ediyordum. 

Alkolü tanırdım, hem de çocukluğumdan 

beri düzenli içen biri olarak onun insana 

neler yaptıracağını, neler düşündürteceğini, 

hangi boyutlara sokup çıkaracağını iyi 

bilirdim. Alkolün neler yapacağını baştan 

kabul edenlerdendim...  

O an muğlak olan bu olayı uzun 

yıllar sonra tekrar hatırladığımda emin 

oldum, Bonobo’yu tanıyordum, çünkü en 

başından beri Bonobo bendim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     GÖNLÜMÜZÜN SULTAN’I  

        (Neslihan PERŞEMBE) 

 

    Tevfik Akdağ, İnsan Dediğin adlı 

şiirinin son iki dizesinde  “İnsanlar da 

denizler göller çiçekler gibi/Toprağın 

güzel soyundandır kardeşim” diye 

yazmış. Aynı kentte İzmir’de doğduğum 

Tevfik Akdağ, umutsuzluğun belini kırıp 

dostça yaşamak için ne güzel bir çıkış yolu 

gösteriyor. Sonuçta herkesin soyağacı 

toprak değil mi? Yeni tanıştığınız bir kişiyi 

40 yıllık dost gibi görmenin sırrı da bu 

ortaklık aslında. Sultan da benim için öyle 

biri oldu. Kim mi Sultan?  

    Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi’nde 

verilen Yaratıcı Drama Liderliği eğitiminin 

beşinci aşamasında  tanıdım Sultan’ı. O da 

benim gibi bu eğitimi alıyordu. Batman’dan 

gelmişti. Konuşurken o kadar candandı ki… 

Evinde şekeri kalmadığı için kapınızı çalıp 

rica eden ya da kahve içip iki çift alf ederek 

günü renklendiren mazi olmuş 

komşularımızdan değildi. Sultan, evimizden 

biri gibiydi. Gizlisi saklısı olmayan, sırrı 

aynalara, küplere bırakmış biri. Bu nedenle 

kısa zamanda kalbimizin sultanı oldu. 

   Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 

eğitimini sürdüren Sultan, coğrafya 

öğretmeni olacak.  Yani Akdağ’ın 

kaleminin huzurlu, mutlu yaşamın şifresi 
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olarak yazdığı toprağı belleyen, denizlerin, 

göllerin, çiçeklerin ruhunu tanıtın bir rehber 

olacak.   

    Sultan’a “Dünya’yı dolaşmanı dilerim” 

demiştim.  Her yaştan insan keşke Dünya’yı 

dolaşabilse ama en çok da coğrafya 

öğretmenlerine yakışmaz mı? Tabi ki 

birçok uygarlığın gelip geçtiği güzel ülkem, 

defalarca gezilmeli. İşte Sultan da yoğun 

eğitim döneminde bulduğu kısa vakitlerde, 

çocuksu bir merekla gezdi İzmir’i. 

Gezdikçe sevdi hoşgörünün başkentini. Ben 

de Sultan’ın doğup büyüdüğü Batman’a 

gelip dillere destan olmuş 

Mezopotamya’nın kalbinin attığı 

Hasankeyf’i sular altında kalmadan 

gezmek isterdim. Aslında Sultan, bu fırsatı 

İzmir’de de sundu. Yaratıcı drama 

atölyesini Hasankeyf üzerine yaptı ancak o 

gün rahatsızlandığım için ben bu güzelliği 

yaşayamadım. Yaşamamış olabilirim ancak 

Sultan’ın öğrencilerinin ne kadar şanslı 

olacağına inandım.  

    Sultan’ın öğrencileri yaratıcı drama 

yöntemiyle coğrafya dersi alacak. Türkiye 

ve Dünya ile birlikte kendilerini de 

keşfedecekler. Hayal güçleri gelişecek. 

Problem çözmeleri kolaylaşacak. İletişim 

becerileri, moralleri artacak. Sosyalleşecek, 

empati yapabilecekler. Gözlem yapmayı 

ilke edinecekler. Dil becerileri gelişecek. 

En önemlisi de yaratıcılıkları ortaya çıkacak 

ve sanattan güç alacaklar. Tüm bunları ben 

söylemiyorum; yaratıcı dramanın kuramını 

yazanlar, yaşatanlar, yaşayanlar söylüyor.  

İşte ben de yarım asra yaklaşmışken 

gencecik bir kız olup Sultan’ın öğrencisi 

olmayı isterdim. Her şeyden öte 

içtenliğinden, sevgisinden dolayı.  

    Yine Tevfik Akdağ’ın bir şiiri geldi 

aklıma. Hangi şiiri mi? Bir Gün Olur. Ne 

demiş şair şiirinin sonunda: “…Kötümser 

niye olmalı/Egemense yalanlar 

aramızda/Bağlanmışsa körebe gibi 

gözlerimiz/Oynanıyorsa hep aynı 

oyun//Bir gün olur değiştirenler 

gelir/İyimserim yine de.”  

Batmanlı Sultan, İzmirli Neslihan’ın 

iyimserliğini artırdı çünkü insanın insandan 

farklı olmadığını haykırdı.  Dostluk 

tadılınca kentlerin kapılarını ardına kadar 

açtığını hatırlattı. İnsanın ilacının yine insan 

olduğunu fısıldadı.  
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KPSS SONUCUNDAKİ POKEMON 

PUANI 

(Güney SOLAK) 

Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda, banka 

oturmuş, güvercinleri seyrediyordu. 

Güvercinler, sürü halinde, ritmik kanat 

çırpışlarıyla, gökyüzüne yükseliyor sonra 

ansızın yay çizerek yön değiştiriyor ve 

ardından, bir şeyden korktuklarından olsa 

gerek, çil yavrusu gibi dağılıveriyorlardı. 

Genç adam, cebinde titreşen telefonunu 

çıkarıp uzun uzun ekrana baktı; belki de 

onuncu kez arayan arkadaşının gelen 

aramalarını cevaplamak konusunda yine 

tereddütlüydü. İsteksizce parmağını ekrana 

uzattı, bekledi ve sonra yine açmaktan 

vazgeçip geri çekti. 

İşte yine cesaret edememişti, telefonu 

çantasına geri koyarken, gözleri az önce 

dağılıveren güvercinleri aradı tekrar. Kimi, 

meydandaki Santa Maria Kilisesi’nin 

duvarlarına kimisi de Atatürk heykelinin 

üstüne tünemişlerdi. Oysa, daha az önce 

coşkulu bir hareketlenişle, sanki gökyüzünü 

saracak sanki dünyayı özgürleştirecek gibi 

hep birlikte kanatlanmış ve havada adeta bir 

umut yumağına dönüşmüşlerdi. Ama 

maalesef ki şimdi hepsi tünedikleri yerden 

umutsuzca bakıyorlardı. 

Meydanın ortasında, sandalyeye oturmuş, 

yaşlı bir kadın, yorgun sesiyle “kuşlara 

yem” diye bağırıyordu ve sinsi bir akbaba 

gibi çöken eylül buhranı sanki meydanın 

yola açılan ağzından, kokoreççiyi, 

piyangocuyu geçip tüm çarşıda ilerledikten 

sonra, Bornova’yı fethe kalkışıyordu. 

“Oysa kuşlar!” dedi, içinden genç adam, 

“kuşlar, gökyüzünü sarabilselerdi..” diye 

devam ediyordu ki telefonu çaldı yeniden. 

Az önce arayan arkadaşı arıyordu. Işıkları 

yanıp sönen, titreşen telefonunun ekranına 

baktı tekrar uzun uzun… 

“Artık kaçış yok! Açmak zorundayım” 

dedi, içinden ve çaresizce parmağını 

ekranda sağa doğru kaydırdı. 

“Şükür be adamım! Bu kaçıncı arayışım? 

Vallahi korktum” dedi, telefondaki 

arkadaşı. 

“Kurusa bakma dostum; moralim çok 

bozuk, kimseyle konuşasım yok!” 

“Neden ?” 

“E biliyorsun işte! Olmadı yine, 

atanamadım bir yere” 

“Sıkma canını; olmadı mı olmuyor işte! 

Şans oğlum bu işler biraz da” 

Annesinin elinden kurtulup meydandaki 

kuşları kovalayan çocukları kısa bir süre 

seyrettikten sonra, telefonda, kendisine 

“adamım orada mısın?” diye seslenen 

arkadaşına döndü yine. 

“Dostum ben artık bıktım her eylülde 

‘hiçbir kuruma yerleştirilemediniz’ yanıtını 

almaktan ve bıktım ‘acaba şubatta öğretmen 

ataması olacak mı?’ diye, kaygılanmaktan. 

“Tamam, sakin, sakin…” dedi, arkadaşı, 

şefkatli bir ses tonuyla. 

“Anlamıyorsun! Ben yine o kafeteryada 

sabahtan akşama insanlara kahve, çay 

dağıtmak istemiyorum. Artık siparişler, 
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kâbuslarıma girmeye başladı. Yok dibek 

kahvesi yok damla sakızlı, neymiş efendim 

Capuccino…” 

“E kolayı var adamım!” dedi, arkadaşı, 

enerjik bir ses tonuyla, “sana yeni bir iş 

buluruz, olur biter.” 

“Olmuyor işte!” diye, yanıtladı, “ben de 

arıyorum ama yok! Başvurmadığım yer 

kalmadı; adam ilan vermiş, daha ilk 

maddesi: ‘5 yıl deneyim’ İnsanlar sanki 

annesinin karnında kazanıyor iş 

tecrübesini” 

“Haklısın adamım! Bizim de bankada ne 

olacağı belli değil, daha yakın zamanda, 

yüzün üstünde kişiyi işten çıkardılar. Ben 

derim ki yeni bir yer bulana kadar 

kafeteryada dişini sık; olmadı, KPSS’yi 

denersin be oğlum!” 

“Dostum; Fatih’in toplarının Bizans’ın 

surlarında kaç delik açtığını dahi 

ezberledim. Onu bırak, günde 1000 soru 

çözdüğüm oldu bu sınav için ama yine 

olmuyor yine olmuyor!” 

“Haklısın” dedi, telefondaki arkadaşı tekrar; 

artık o da ne diyeceğini bilemiyordu, “peki 

Gülcan ne yaptı? Devam ediyor mu halen 

aynı yerde?”diyerek, mecbur konuyu 

değiştirmek zorunda kaldı. 

“En son aynı yerde çalışmaya devam 

ediyordu ama şimdi ne yapıyor bilmiyorum 

çünkü iki aydır görüşmüyoruz” 

“Neden? Ayrıldınız mı yoksa?” 

“Neden olacak! Benim gibi umutsuz, 

karamsar, çaresiz ve huysuz bir adama kaç 

kişi tahammül edebilir? O da daha fazla 

katlanamadı ve beni terk etti işte…” 

“Üzüldüm adamım” dedi, arkadaşı ve 

sessizlik oluştu. 

İki taraf da ne diyeceğini bilemiyordu. Bir 

kız çocuğunun attığı yemlere toplanan 

güvercinleri yeniden seyre daldı; 

güvercinler açtılar ve yem bulmanın sevinci 

içindeydiler. İç içe sokuluyorlar, 

birbirlerinden yem kapmaya çalışıyorlar ve 

bazen de mutlu bir telaş içerisinde, 

meydanın üstünde küçük bir tur attıktan 

sonra tekrar yere inip yemlerini yemeye 

devam ediyorlardı. 

Telefondaki arkadaşı susmaya devam 

ederken, “Dostum, ben her şeyi darmadağın 

ediyorum” diye, sözlerine devam etti. Beni 

seven kim varsa etrafımda tutamıyorum. 

Benim olan ne varsa koruyamıyorum, sahip 

çıkamıyorum, beceriksizim, hayatım 

büsbütün bir başarısızlık” dedi ve gözünden 

bir damla yaş süzülüp dizine dayadığı elinin 

üstüne düştü. 

“Böyle konuşma lütfen!” dedi, arkadaşı o 

da duygusallaşmıştı, “kendine haksızlık 

ediyorsun.” 

“Biliyor musun?” dedi, arkadaşı sustuktan 

sonra, sinirlerinin boşalmasından olsa 

gerek, sesine hafif bir enerji gelmişti. 

“Böyle zamanlarda hep aklıma bir anım 

gelir”  

“Neymiş o anın?” 

“Ortaokul yıllarımda, taso oynamaya 

bayılırdım” 
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“Sorma ben de öyle!” 

“Teneffüslerde, okul çıkışlarında, 

mahallede, kazandığım tasolar artık torbaya 

sığmaz olmuştu. Hele Pokemon serisinin 

koleksiyonunu yapmıştım. Hiç unutmam bir 

Pikachu tasosu için 20 tane taso feda 

etmiştim” 

“Eee sonra?” 

“Okula taso getirmek yasaktı; ama dinleyen 

kim! Gerçi teneffüslerde karışmıyorlardı 

karışmasına da biz ileri gitmiştik biraz…” 

“Kaptırdın mı yoksa güzelim tasoları ?” 

diye sordu, telefondaki arkadaşı, kahkaha 

atarak. İkisi de biraz keyiflenmişti. 

“Şöyle oldu, derste İngilizceci, tahtaya uzun 

uzun yazardı. Bizde o tahtaya döndüğünde 

sıraların arasında taso oynamaya başlardık. 

Ama bir gün erken döneceği tuttu adamın..” 

“Ve bütün tasolarına el mi koydu adamım?” 

“Aynen öyle dostum” dedi, iki taraf da 

kahkaha atıyordu. “Bulbasaurlarım, 

pikachularım, siqurtlarım… Hepsini 

kaptırdım!” 

“E geri isteseydin adamım, belki geri 

verirdi” 

“İstedim istemesine hem de defalarca; 

teneffüslerde iki gözüm iki çeşme 

ağlıyordum, öğretmenler odasının 

kapısından ayrılmıyordum.” 

“Yine de vermedi mi? Ne İngilizceciymiş 

be!” 

“Okul çıkışı son bir umut tekrar 

öğretmenler odasına gittim, yalvardım, bana 

acımış bir şekilde bakarak, ‘kıyamadım 

tasolarını atmaya, müdür yardımcısına 

verdim, git ondan al’ dedi” 

“E ne güzel işte! Kurtarmışsındır 

tasolarını.” dedi, arkadaşı, heyecanlı bir 

filmin sonunu biran önce öğrenmek 

istercesine. 

“Pek öyle olmadı” dedi, sesi birden düşmüş, 

enerjisini kaybetmişti, “müdür 

yardımcısının karşısına geçtiğimde, bana 

sinirli bir şekilde baktı, ‘size okula taso 

gelmeyecek dememiş miydik!” diye 

yaklaşık yarım saat azarladıktan sonra, 

elinde tuttuğu taso torbasını üçüncü kattaki 

odasının penceresinden aşağı fırlattı.” 

“Of! Çok kötü olmuş” dedi, telefondaki 

arkadaşı. Bu sefer onun da sesinin rengi 

değişmişti. 

“O torbanın yere çarparken çıkardığı 

patlama sesi halen kulaklarımdadır. Dağılan 

tasolarımı, üst sınıflar, define bulmuş gibi 

kapıp kaçmışlardı. Kalanları da bahçedeki 

nöbetçi öğretmen toplayıp çöpe attı.” 

“Şanssızmışsın be adamım! Sizin müdür 

yardımcısı da pek acımasızmış.” 

“Yazık oldu emeklerime. İşte o gün ben 

hayatımdaki ilk eserimin, ilk 

koleksiyonumun, darmadağın oluşunu 

izledim ve vazgeçmek nedir, o gün 

keşfettim.” 

“Vazgeçmeseydin keşke! Keşke yeniden 

oynamaya ve tasolarını toplamaya 

başlasaydın” arkadaşının sesine yeni bir 
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enerji ve heyecan gelmişti. “Hatta aklıma 

ne geldi bak! Yeniden taso mu oynamaya 

başlasak? Yaşımız eşek kadar olsa da bu da 

bizim bir hobimiz olur ha! Ne dersin? 

Çocukluğumuza döneriz” 

Arkadaşı konuşmaya devam ederken, gözü 

yeniden, hareketlenen güvercinlere takıldı. 

Adeta bir ok gibi gökyüzünün bağrına 

doğru ilerleyen kuşları seyrederken 

heyecandan ayağa kalktı, “halen 

ayrılmadılar” dedi içinden. O birbirine 

kenetlenmiş bir şekilde gökyüzünde raks 

eden kuşları izlerken arkadaşı konuşmaya 

devam ediyordu, “eğer bu fikir hoşuna 

gitmediyse internette satılan taso 

koleksiyonları var ondan da alabiliriz”  

Ancak o kuşlardan gözünü ayıramıyordu. 

Tam “halen beraberler” demişti ki kuşlar, 

üstünden bir yay çizerek geçerken 

dağılıverdiler… Tekrar hayal kırıklığına 

uğramıştı, “bu sevinç de buraya kadarmış” 

dedi. 

“Ne buraya kadar?” diye sordu, hiçbir şey 

anlamamıştı arkadaşı; ama yine de devam 

etti. “Yahu adamım ne diyorum sana! 

Vazgeçme diyorum sana, pes etme! Hatta 

git bence Gülcan’la konuş, bakarsın geri 

döner, ha adamım ne dersin? Konuşacak 

mısın?”   

Arkadaşı konuşmaya devam ederken o 

büyük bir umutla gözlerini yeniden 

gökyüzüne çevirdi. Çünkü daha iki saniye 

önce ayrılan kuşlar yeniden 

birleşivermişlerdi. Kuşlar belli ki bunu bir 

oyun haline getirmişlerdi. Yükseliyorlar, 

alçalıyorlar birden bire ayrılıyorlar ve sonra 

birden bire birleşiyorlardı. Tıpkı bir dans 

düzeni gibi ritmik, coşkulu ve olağanüstü. 

Keyiflenmişti genç adam, kuşlar, kanatları 

yüzünü yalarcasına, üstünden geçtikçe, 

sevinçten kahkalar atıyor ve sesi onların 

raksına eşlik ediyordu: “çok güzel! Çoook!” 

Kuşlardan haberdar olmayan telefondaki 

arkadaşı ise son sorusunun cevabını 

almadan telefonu kapatmayacaktı. 

“Adamım, Gülcan’la konuşacak mısın?” 

“Konuşacağım adamım konuşacağım…” 

“İyi o zaman, kendine iyi bak görüşürüz.” 
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DAĞINIKLIK ROMANTİZMİ 

         (Neda OLSOY) 

                      K.S.’ye 

 
"dağınıklık romantizmdir" dendi 

 öyleyse yok bundan sonra toparlanmak 

saçlarımı toplamak zalim tokalarla 

göğüslerime kancalar yok 

senin ellerine de yeşil yağmur 

 

umut aramıyorum sormuyorum  

nasıl acıyordur canı şimdi okyanusun en çirkin 

balığının 

canım can değil biliyorum, okul poşetleriyle 

atılmalıyım çöp kutusuna  

 

en yanlışken, en bıçak halimken sevdim ama ya 

seni 

bedel derim yakından bir gün  

"dağınıklık romantizmdir" öyleyse nedeni yok 

bu bağırışımın 

yüzüklerle tıkalı kulakların  

ama geçtim ölüp dirilmeleri  

sevdim ama seni 

çiçek dediğim taht değil belki aşk dediğim de 

kına nolur beni çok kına, yolunu değiştir, katil 

de 

sen herkesin harıl harıl koştuğu bir sokağın 

kuytusunda  

tabanında başka çamur 

yine de beni göreceksin 

 

ne işler kurşun, acı  

 sana kendimden yelekler örmüşüm 

sigarandan atlamışım, dünyayı aynı anda 

kirletmişiz 

 

biri dün gece biriyle sevişti, birinin kocası 

rahmetli  

üzülme  

uzakta seni kimse beklemiyor, 

yangınım için herkes uykusunda rahat  

yavrum yorulmuşta gelmişim kucağıma  

habersiz görünüyorsun, dilerim öğrenmezsin  

annen bile uyuyordu, senin her sancına ben 

kıvrandım 

 

 

      KUŞLARLA UZAKTA  

      (Murat YURDAKUL) 

      Eski zaman kuşları uçuyor içimdeki 

göklerde. Kayıpların boşluğuna çiziyorum 

uzak bir geçmişin anılarında kalan 

sokakları, evlerin çatılarını, pencerelerini. 

Gözlerimi kapatıyorum, eski zamanlara 

açılan bir kapıdan geçerek; içimde, 

kayıplarımı arayabileceğim yerlere doğru 

bir yolculuğu yaşamak için. Eski çarşılarda 

ak sakallar, tespihler, yaşlı öksürükleri, 

kahve tütün ve toz kokuları…bir caminin 

arkasındaki ulu bir çınardan kuş sesleri 

geliyor. İnce bir sabah sisi, nemli toprak ve 

küf kokuları içinde yürüyorum kasabanın 

dar sokaklarında.  

       Kaldırım boyunca eski evlerin alt kat 

pencereleri. Demir parmaklıklar ardındaki 

saksılarda gün görmemiş bitkilerin içe 

sıkıntı veren cılız yeşilliği. Açık bir 

pencereden saat sesi geliyor. Eski 

zamanların anılarına çağıran bir saatin tik 

takları.  

          Pencerenin bir köşesinde annem 

gelecekten hiçbir şey beklemeden, yarınsız 

bir zamanda, hiçbir soru sormadan 

oturuyor. Annem dilini bilmediği bu 

kasabada sokağa çıkmaya bile korktu ilk 

zamanlar. Kendini hapsetti. Tedirgin bir 
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kedi yavrusu gibi kıyı köşe dolaşmaya 

başladı. Çocuk parklarında oturup sevecen 

bakışlarıyla çocukları izliyor, yalnızca 

onlarla iletişim kurabiliyordu.  

          Kasabadaki bütün çocuklar bu 

yumuşak, yorgun bir bulut gibi oturan yaşlı 

kadını çok sevdiler. Bazı günler de 

dükkânlara girip çıkıyor, küçük alışverişler 

yapıyordu, hiç konuşmadan. Yürürken 

meraklı, kocaman gözlerle izliyordu 

çevresini, insanları. Anlamadığı dili 

konuşan o yabancıları. Uzun yıllar geçti 

böylece. Annem onların dilini inatla 

öğrenmedi. Kendince bir direniş, başkaldırı, 

kendine ait olanı koruma içgüdüsü.  

           Kasabalılar bir tek sözcük bile 

duymadılar ondan. Saygıyla selam veriyor, 

gülümsüyor, yürüyüp geçiyorlardı 

yanından. Yıllarca ruh gibi dolaştı 

sokaklarda. Kasabalılar da yalnızca onun 

ruhuyla selamlaştılar. Bir pazar günü 

beraber sokakta yürürken, kalabalık bir 

kırlangıç kafilesi gördük gökyüzünde. 

        Birden gösteriye, şölene dönüştü 

geçişleri. İki gruba ayrılıyor, iç içe geçip 

dalgalanıyor, deviniyorlardı hep beraber. 

Sonra bize, sanki anneme doğru pike 

yapıyorlar, yelpaze gibi açılıp dönüyorlardı 

gökyüzüne. Annem çakıldı kaldı olduğu 

yerde. Gözleri parladı. Çığlığa benzer bir 

fısıltıyla, “Kırlangıçlar” dedi. “Bunlar 

kırlangıçlar!..” Çevresine bakındı, kimseler 

yoktu. “Bizim Şarkışla’nın kırlangıcı 

bunlar! Nasıl da bilmişler yerimi? Nasıl?..” 

      Bu gösterinin kendisi için yapıldığından 

öyle emindi ki. İnsanlar toplandıkça gizli 

bir gurur duydu duygulandı. Yanaklarından 

sicim gibi yaşlar indi izlerken. Yalnızca biz, 

son kırlangıç gidene dek kaldık öylece. 

Annem eve dönerken için için ağladı, 

yemeğini bile bitiremedi. Erkenden odasına 

kapandı. Belki de sabaha kadar uyumadı? 

     Günler birbirinin aynı, geçip gitti. 

Annem, tam yirmi yıl suskun kaldı. Sokağa 

çıktığında arada bir gözlerini göklere 

çevirir, aranırdı. Kırlangıçları gördüğü 

günleri gözlerindeki hüzünlü ışıltıdan, 

solgun yürüyüşünden üzerine sinen o 

kopkoyu özlemden anlardım. Ben işten 

gelince küçük bir kız çocuğu gibi önümde 

diz çöker, gözlerini  gözlerime diker; 

saatlerce konuşur, anlatırdı. Sözcükler 

birbiri ardına şelale gibi dökülürdü 

ağzından. Tüm günün suskunluğunu kısacık 

bir sürede sabırsızca silmek istercesine. 

Konuşabildiğini hiç kimsenin bilmesini 

istemezdi. Utanırdı belki de, öğrenmediği, 

öğrenemediği için o dili. 
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      Sanki sessizce anlaşıp birbirimize 

armağan ettik bu dili. Birbirimize verdik bu 

ayrıcalığı. Annem bir sonbahar günü ölünce 

dilini de beraber götürdü. Bir daha hiç 

kimseyle konuşmadım onun dilini. 

Cenazesine katılanlar kasabanın dilsiz 

yaşlısı öldü sandılar. Sessizce uğurladılar 

annemi ve onun dilini.  

      Ağlamaktan kan çanağına dönmüş 

gözlerimi gökyüzüne çevirdiğimde karanlık 

bulutların arasından incecik sarı ve sıcak bir 

ışık huzmesi süzülüyordu. Cumartesiden 

beri ilk kez kendini gösteren  güneş tılsımlı 

bir ışık gibi, annemin mezarına vuruyor ve 

aydınlığı, soğuk havayı bir keskin bıçak 

gibi yararak bana yansıyordu. Yanan 

gözlerimi kırpıştırarak baktım; yumuşak, 

dingin, huzurlu bir ışıktı bu.  

    Cenaze töreninde kırlangıçlar gördüm 

gökyüzünde. Kalabalık birer ikişer 

dağılmaya başladılar kırlangıçlar iç içe 

dalgalanıyorlardı hep beraber. 

Kırlangıçların geçişleri annemin mezarına 

doğru birden saygı gösterisine dönüştü.  

 

 

 

              TAB VE AYAN 

          (Yılmaz ARSLAN) 

 

dedim ki bu şiir ülkesini yitimiş ve ayan 

dedi, "uyan ey hab-ı gafletten uyan" 

dedim nedir mor ırmaklardan akar ab 

söyledi, "canın, canımdır, teşnesin sen 

aşka" 

baktığım sıla, tez bükülen su idi, uyandım, 

aydım 

sana yağmur dedim aşk, sana bilmukabil 

ebabil aşk 

vurduğun yerlere teşneyim ey ülker yıldızı, 

ey demirkazık 

bana ses derdin, bana im ol, oldum, kün 

dedim, gülümsedim hayata 

kırdığın yerlerde şimdi bir ateldir sözlerin, 

gezginci bir otel 

adamına teşne; iki kere kabuk bağladı tüm 

yaralarım 

onmadım, olmadım, onursadım bir çiğdem 

çiçeğe 

ah, sular götürür beni şimdi, o içimdeki 

hindu menkıbelerine 

avesta ve soykırım; kirişna ve çin glossaları 

söylesin şarkımı benim yerime 

tab ettiler fotoğrafımı, baktım ben değilim, 

sen çıkıyorsun altından 

dedin ey yitirilmiş ülke, ey gaybın oğlu, 

tara saçlarını 

 ve kalbimdeki aynada yüzüne bak 

 



 
 

 

K a r a k e d i  D e r g i s i ,  Y ı l  2 0 1 8 ,  s a y ı  1 4  
 

Sayfa 58 

bir kerre daha, ne olur bir kerre daha: 

yaralarını tazele 

sana kemik bir gül, sana şakayık dedim, 

söyleme o şarkıların ayazını 

ruznamelere yazdım seni ayan beyan, bir 

mor ses var bu şiirde 

gel de gör beni işte: kalbimi karanfil gibi 

gömüp dans ettiğim bu yerde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞRADA BİR EDEBİYAT MECENE' 

İ (MESENİ): DR. HASAN AKTAŞ VE 

İKİ ÖNEMLİ ESERİ 

                      (Yılmaz ARSLAN) 

"...Sonunda ben onlara taşra mesenleri unvanını 

verdim..."Thomas BERNARD, (Odun Kesmek 

adlı romanından) 

    Sayın Hasan Aktaş'ı informel olarak (yüz 

yüze, yakınlık sürezinde) tanımadım; ancak 

kendisini tanımadan önce, tesadüfen bir 

kitabını tanıdım..O kitabı, "Çağdaş Türk 

Şiirinde Hayvanlar Alemi" idi.(1) 

Kendisiyle daha sonra sosyal alemde 

arkadaş olduk ve tanışıklık az çok 

ilerledi.Ona mesen demeyi kendimde hak 

görüyorum, kabul ederse… Çünkü mecene 

(mesen) sanatı, kültürü sanatçıyı koruyan, 

kollayan demek Fransızca'da. Ortaçağ 

senyörlerinin sanatçıya bakışını, onlara 

yaklaşımı ve onları koruyucu tavrını 

kapsayan bir terim... Bunu ona 

yakıştırmam/ atfetmem, yazdığı onlarca 

edebi, sanatsal ürünü 

nedeniyledir...Bunlara, yazımın alt 

kısımlarında değineceğim. Ancak benim 

üzerinde duracağım ve asıl önemsediğim iki 

kitabı, -bu arada bu sözlerim diğer onlarca 

eserini önemsemediğim gibi bir anlam 

taşımaz asla- şunlardır: 

1.)"Klasik Türk Şiirinde Edebi Sanatlar", 

(Yort Savul Yayınları, birinci baskının 

tarihi nedense bu eserde unutulmuş, ancak 

başka eserlerinde 2004 görünüyor, basım 

yeri Edirne). 

2.)"Modern Türk Şiirinde Edebi Sanatlar", 

(Söylem Yayınları, Nisan 2002, İstanbul). 

       Bu iki esere biraz daha ayrıntılı 

eğilecek, diğerlerini de ismen anacağım... 

Ancak, Dr. Hasan Aktaş'ın bu iki kitabına 

değinmeden, birlikte anacağım başkaca 

kaynaklardan söz etmeliyim...Başta Türk 
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edebiyatını tarihsel bir kronoloji düsturu ile 

ele alan ilk isim Ord. Prof. Dr. M.Fuad 

Köprülü'nün "Türk Edebiyatı Tarihi" olmak 

üzere, daha yakın kuşaktan Haluk İpekten' 

in "Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve 

Aruz" (Dergah Yay.), Ahmet Atilla 

Şentürk-Ahmet Kartal ortak üretimi 

"Üniversiteler için Eski Türk Edebiyatı 

Tarihi" (Dergah Yay.), Prof. Dr. Mine 

Mengi' nin ""Eski Türk Edebiyatı Tarihi: 

Edebiyat tarihi-Metinler"i (Akçağ Yay.), 

Prof.Dr. Canan Kurnaz- Dr.Halil.Çeltik 

ortak Üretimi "Divan Şiiri Şekil Bilgisi" (H 

Yay.), Prof.Dr.Muhsin Macit-Prof. 

Dr.Ömür Ceylan-Doç.Dr. Özen Yılmaz 

ortak üretimi "Klasik Dönem Osmanlı 

Nazımı" (Kesit Yay.), Prof.Dr. Faruk 

K.Timurtaş'ın "Tarih İçinde Türk 

Edebiyatı" (Akçağ Yay.) geniş bir yayın 

kurulunca derlenen "Türk Dili ve Edebiyatı 

Ansiklopedisi" (Dergah Yay.), Ahmet 

Kabaklı'nın "Türk Edebiyatı" adlı 

ansiklopedik eseri (Türk Edebiyatı Vakfı 

Yay.), İskender pala'nın "Divan Edebiyatı" 

adlı küçük çaplı kitabı (Kapı Yay.), "Şair 

Tezkireleri" adlı kümülatif veya tek tek 

kişisel şair tezkiresi olan eserler, Atilla 

Özkırımlı'nın "Türk Edebiyatı 

Ansiklopedisi" (Cem Yay.), Kemal Bek' in 

"Eski Türk Yazını" adlı eseri (Donkişot 

Yay.), Seyit K. Karaalioğlu' nun "Türk Şiir 

Bilgisi" adlı eseri (İnkılap Yay.), Cem 

Dilçin' in "Türk Şiir Bilgisi" si (TDK Yay.), 

Atilla Özkırımlı'nın "Tarih İçinde Türk 

Edebiyatı" isimli kitabı, Mahir Ünlü-Ömer 

Özcan'ın kotardığı "Türk Edebiyatı" 

(İnkılap Kitabevi), Cevdet Kudret'in 

"Örneklerle Edebiyat Bilgileri" isimli eseri 

(İnkılap Yay.)...Bunlar Hasan Aktaş'ın 

eserlerinin işlediği konuları kimi kısmen, 

kimi ayrıntılı inceleyen eserler..Ancak 

Aktaş'ın kitapları, başlı başına tekil alana, 

"belagat"dediğimiz edebi sanatlara 

yöneliyor… Aktaş, edebi sanatları farklı 

kategoriler altında, bilinen, bilinmeyen, az 

bilinen alt başlıklar eşliğinde, klasik-

modern dönem şiir örnekleriyle açıklıyor. 

       Ancak benim de üzerinde duracağım 

bir başka kaynak, sevgideğer Hasan 

Aktaş'ın eserine en yakın olanı, "Klasik 

Edebiyat Bilgisi: Belagat" isimli eser. Bu 

eser Prof.Dr. M.A. Yekta Saraç' a ait. (2). 

Bu kitapta saraç, Edebi sanatları, "Belagat" 

adı altında, "Klasik Şiir" içerikli olarak ve 

ayrıntılıca ele alıyor. 

       Köprülü, yukarıda andığım Türk 

Edebiyatı Tarihi adlı eserinde şunları diyor: 

"Bütün milletlerde olduğu gibi Türklerde de 

daha yazı yayılmadan evvel 'Milli-şifahi' bir 

edebiyat vardı. Bu edebiyat, muhtelif 

yazıların Türklerin arasına yayılmasından 

sonra da devam etmiş ve Türkler muhtelif 

medeniyet dairelerinin tesiri altında 

bulundukları zaman yine kuvvetle yaşayıp 

durmuştur.(...) En eski Türk şairleri 

Tonguzların 'Şaman', Altay Türklerinin 

'Kam', Yakutların 'Oyun', Kırgızların 

"Bahşı", Oguzların 'Ozan' dedikleri 'Sahir-

şair"lerdir. 'Sihirbazlık, rakkaslık, 

musikişinaslık, hekimlik, şairlik' gibi birçok 

vasıfları kendilerinde toplayan bu 

adamların, halk üzerinde büyük bir 

ehemmiyetleri vardı."(3) 

       Bu alıntıyı şu nedenle yaptım: Sözlü 

dönemde, yukarıda andığım gibi değişik 

toplumlarda, değişik adlarla anılıp çeşitli 

alanlarda görev üstlenen bu söz ehli 

şahsiyetler; sonrasında yazılı döneme 

geçildikteki şair-ozan yazıcılar -sözlü 

dönem şairlerinin görevlerini üstlenmeseler 

de çeşitli söz oyunlarına yaslanmış, 

dedikleri-yazdıkları sözlerde söz 

oyunlarıyla zenginlik-derinlik 

aramışlardır..Bu durum ise, edebi sanatların 

incelenip, ele alınan yapıları, içerikleri, 

görevleri nezdinde bir "edebi sanatlar" 

sanatının doğmasına neden olmuştur... 

Çünkü hepsinin ayrı ayrı bir işlevi var ve 
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sınıflandırılmaları kaçınılmazdı... Bunu 

kanıtlayan bir alıntı daha yapacağım. 

Dünyaca ünlü Edebiyat Bilimcisi Gennady 

N. pospelov, şöyle yazar: "Edebiyat sanatı, 

özgül içeriğini dile getirmek için, sözcük ve 

deyimlerin değişmeceli kullanılışının 

yalnızca gündelik konuşmada yer alan ve 

varolan bütün çeşitlerini geliştirip 

zenginleştirmekle kalmaz, fakat daha yeni 

ve karmaşık çeşitler de yaratır. Dilsel 

gösterim ve ifade gücünün bu 

karmaşıklaşma süreciyse, ta sözlü halk 

edebiyatı evresinden beri başlamıştır ve 

günümüzde de sürüp gitmektedir." (4)  

       Açıktır ki, burada Pospelov, Köprülü' 

nün vurguladığı şeyi vurguluyor..Gündelik 

dil dışında, yazıcıların oluşturduğu, "edebi 

sanatlarla" zenginleştirilen bir "dilsel-

nesnel" 'yapı'dan bahsediyor. 

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE EDEBİ 

SANATLAR: 

       Hasan Aktaş, kitabının 

mukaddimesinde (önsöz) şunu yazıyor: 

"Klasik Türk Şiirinde Edebi sanatlar " adlı 

bu eser, aslında divan edebiyatı beyanında 

edebi sanatların öncelikle tasnifi, 

örneklendirilmesi, açıklanması ve 

yorumlanmasıdır. Klasik divan şiirine ait 

poetikanın haritası ancak edebi sanatlar 

marifetiyle çizilebilir.Bu poetikanın 

içerisinde ne tür bir estetik olduğu ve nasıl 

bir şiir felsefesinin yapıldığı bu şekilde 

ortaya çıkacaktır." 

       Aktaş, edebi sanatları  yedi başlık 

altında inceliyor: 

1. Mecazla ilgili sanatlar. Bunlar: 

teşbih/benzetme; istiare/iğretileme; mecaz/ 

değişmece; kinaye; tariz/dokundurma... 

2. Düşünceyle ilgili sanatlar: Tezat/ 

karşıtlık; istihdam/ hizmet ettirme; 

tevriye/uzak anlam; tecahül-arif/arifane 

söyleyiş; müşakale/anlam oyunu; 

teşhis/kişileştirme; intak/ konuşturma; 

hüsn-i talil/ güzel sebep söyleme; 

mübalağa; tekellüm-i ruh; 

tecrid/soyutlama... 

3. Heyecanla ilgili sanatlar: Nida; 

terdid/beklenmezlik; kat/kesme; rücu; 

iltifat; tekrir; tedric/dereceleme; tensikü' s-

sıfat/ sıfatların sıralanması; istifham; 

idmac/sıkıştırma; istidrak/ yetişme... 

4. Bilgiyle ilgili sanatlar: Telmih/gönderme; 

iktibas/ödünç alma; muamma/manzum 

bulmaca; lügaz/manzum bilmece; 

mülemma/telmi;irsal-i 

mesel/örneklendirme;tazmin/zararın 

ödenmesi... 

5. Anlamla ilgili sanatlar: İlham/şüpheye 

düşürme; tenasüb/uygunluk; leff ü neşir/ 

toplama ve yayma; sihr-i helal/helal büyü; 

ibham/ kapalı bırakma; tehzil/alaya alma; 

cem/toplama; tefrik/ayırma; taksim/ 

bölüştürme; haşiv/söz fazlalığı; 

tevcih/yönelme; mugalat-ı maneviye... 

6. Sözle ilgili sanatlar: Cinas/benzeyiş 

ortaklığı; iştikak/türeme; irsad/hazırlama; 

iade/geri gönderme; reddü'l-acüs ale's-sadr; 

akis/yansıtma; icaz/vecize; itnab/söz 

uzatması; tahsis; sehl-i mümteni; tarsi... 

7. harf ve yazıyla ilgili sanatlar: akrostiş; 

lebdeğmez;aliterasyon; tarih düşürme; 

kalb.. 

Bu söz sanatlarına bir kaç örnekle yazıyı 

tatlandırayım: 

*TECRİD' e örnek: 

"Yoldaş olalum ikümüz gel dosta gidelüm 

gönül 

Haldaş olalum ikümüz gel dosta gidelim 

gönül" 
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(Yunus Emre) 

*Bir şairin kendisi dışındaki bir başka canlı, 

nesne veya eşyayı tıpkı birer insan kabul 

edip kendisini onların yerine koyarak yine 

kendi nefsine hitabı sanatı. 

*MUGALAT_I MANEVİ' ye örnek: 

"Nabiya inceldi rah-ı musiki ol rütbe kim 

Düşmeyim deyü usl ile yürür hanendeler" 

(Nabi) 

*İfadeye parlaklık kazandırmak amacıyla 

birden fazla anlamı olan kelime veya 

kelime gruplarının bir mısra ya da beyit 

içinde genel anlamının birkaç türlü 

açıklanacak şekilde kullanılması sanatı. 

(Burada usul: Musiki terimi, metot, tarz, 

tertip, esas veya yavaş yavaş anlamları 

düşünüldüğünde, beyitte türlü anlamlarıyla 

okunabilir.) 

"MODERN TÜRK ŞİİRİNDE EDEBİ 

SANATLAR": 

 Aktaş, bu kitabını oluşturma 

gerekçesinde,(mukaddimede) "şimdiye 

kadar söz sanatlarında klasik ürünlerle 

değerlendirildiğini, modern şiirden örnekler 

kullanılmadığını"vurguluyor..Bu gerçekten 

de kitap boyutunda cesurca bir yenilik. 

       Aktaş, bu benim değerli bulduğum 

ikinci kitabında da, edebi sanatları yedi 

bölümde ele alıyor. Önceki kitaba göre bazı 

edebi sanatları, bazı bölümlerde eksilterek 

inceleme yapıyor.Örneğin "Klasik şiirde" 1. 

bölümde 6 edebi sanatı, 2. bölümde 11 

edebi sanatı, 3. bölümde 11 edebi sanatı, 

4.bölümde 7 edebi sanatı, 5.bölümde 12 

edebi sanatı, 6.bölümde 11 edebi sanatı, 7. 

bölümde 5 edebi sanatı ele alarak inceleme 

yapıyordu.. 

"Modern şiir"de ise şöyle: 1. bölümde yine 

6, 2. bölümde 10, 3. bölümde 8,4.bölümde 

6, 5.bölümde 6, 6.bölümde 4, 7.bölümde de 

4 edebi sanatı inceliyor. Sabit tuttuğu edebi 

sanatlara, modern şiirden örnek bulmuş 

sanırım, ama eksiltmeye gittiği söz 

sanatlarına uygun şiir, dize, beyit vs 

bulamadığını da düşünüyorum. Bu kitaptan 

da bir iki örnek alarak yazımı bitireceğim: 

MÜBALAĞA: 

"Yıldızlar görse bendeki güzelliğini 

birer birer düşerler içimdeki denize" 

(Celal Sılay) 

MUAMMA: 

"Ehl-i akl anlamaz efsus lisan-ı dilden 

Zanneder aşık-ı divane muamma söyler" 

(Yahya Kemal Beyatlı) 

*SİHR-İ HELAL/HELAL BÜYÜ: 

"Ve yüzünü alıp çıktım. Öğleye doğruydu 

Çıkrıkçılar yokuşuna yağmur yağıyordu." 

(İlhan Berk) 

*Bir sözcük ya da söz öbeğini, hem ondan 

önceki sözlerin başında, hem ondan önceki 

sözlerin başında anlamlı olacak bir şekilde 

kullanma sanatı olduğu düşünüldükte," 

Öğleye doğruydu" öbeğinin işlevine göre 

okuma yapılınca edebi sanat anlamlanıyor. 

       Aktaş Hoca'nın kitabına ilişkin 

sözlerimi, bir alıntıyı, yazara uyarlayarak 

bitireyim: 

"Yine sihritdi Aktaş Hoca, bu ne söz, bu ne 

kanat 
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   Leb-i dilber sıfatında kelamlık işler 

elinden çıkma sanat."* 

------------------------------- 

*Uyarlama veya uydurma, Necati' nin bir 

beytindendir... 

KAYNAKLAR: 

1. Aktaş, Hasan, "Çağdaş Türk Şiirinde 

Hayvanlar Alemi", Yort savul yay. Ekim 

2008, Rize 

2. Saraç, Yekta, M.A. "Klasik Edebiyat 

Bilgisi-Belagat",  F Yay. 5.Baskı, Eylül 

2007, İstanbul 

3.Köprülü, M.Fuad, "Türk Edebiyat tarihi", 

s.93-94, Akçağ yay. 6.Baskı, 2004, Ankara 

4. Pospelov, N.Gennady, "Edebiyat Bilimi", 

Çev.Yılmaz Onay, s.169, Bilim ve Sanat 

Yay. Ocak 1985, Ankara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BİR DÜNYA ANA DOLU 

           (Gülşen ERSAN) 

 

örgütlenir aşkla bir iken iki 

sevmek sanat, sanatsa  

insan olmak!  

kötünün saltanatına  

başkaldırmak:  

korkunun ölümü  

 

sökün sessizliği sinmeden 

ulusun sinesinden 

arınsın dünyanın kiri, kini  

dökülsün dünden güne  

düzenin kankarası. 

 

suskun duvarlar yıkılsın 

gün görsün ana-dolu yüreği 

sıcak sevinçler serin  

göğün en mavisine  

gülüşten yoksul ocağının 

çoktan yetim neferi 

 

yamacı şiir olan ateşten 

yarına düşler tutuşturun  

devrime dönüşsün söylem 

topraksa hepimizin  

bellensin  

biziz dünyanın yüzü.  
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            MAHİ’M 

          (Serpil EMRE) 

Al yazmanın ucuna mı sildin gözyaşlarını?  

Ağıtını hangi dağa haykırdın Mahi?  

Kıraç bir toprak sandığın bedeninde,  

Nasır tutan ellerinle kaç kundak beledin?  

Ak sütünü akıttığın toprak  

Damar damar çatladı mı Mahi?  

Umuduna kurban olduğum  

Mavi gözlerine kim oturttu hüznü  

Bilmez misin? 

Bu dünyadaki en güzel mavi senin 

gözlerinin içinde  

Denizi de orada bulurum, gökyüzünü de  

Huzurumun başkentidir orası  

Yağmur da yağsa, dolu da; ben hep oraya 

sığınırım Mahi  

Yüreği yiğit kadın  

Yine gel bana  

Yine, yeniden  

Höllüğünü ele kundağına bele beni Mahi’m  

Yüreğinden öperim  

Ellerinden de 

 
 
 
 

 
          KIRIK ŞEMSİYE  
             (Hıdır ÇELİK) 

     

 
   Tarih  12 aralık, günlerden yağmur. Adam 

gözlerini açtı ve yorgun bakışlarıyla 

yastığına baktı. Yastık dile gelmiş, oldukça 

sitemliydi, adama rüyasındaki sancıyı ona 

verdiği için. Yağmur kollarını saldı adamın 

beyninin derinliklerine. Yatağından 

kalkmalıydı. Yorgun bedenine inat 

kalkmalıydı. Üşüyen ruhunu yastığıyla terk 

etmesi zordu Refik efendinin. Yorgundu, 

kime, neye karşı bilmiyordu. Eğildi 

ayakkabı bağcıklarını bağlamaya çalıştı, 

düğümlenmiş bağcıklarına bakarak 

hayatının da o gün düğüm düğüm olduğunu 

hissetti. Refik efendi uzun boylu, yaşları 

otuzlu civarlarda, kendi halinde yaşayan, 

bazen bir kedinin sırtı yere gelmeyecek 

şekilde dirençli bazen ise kirpinin dikenleri 

kadar acısını içinde hissedecek kadar güçlü, 

bıyıklarının inceliği bedenine yansımış 

kadar ince biriydi. Kapıyı hafifçe araladı 

gözü şemsiyene takıldı. İşine gitmesi 

gerekiyordu Refik efendinin. Aldı 

şemsiyesini sabahın erken saatlerinde 

yürümeye başladı. Adımları oldukça hızlı, 

yamuk yamuk yol aldı. Bedeni titreyerek 

Kendi kendine söylenip, küfür ederek kime, 

neye bilmiyordu. Yoluna devam etti. 

Şemsiyesini açmaya çalıştı önce zorlandı 

bir daha denedi  açıldı ama dört yayı kırıktı 
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şemsiyenin. Her şeye rağmen Refik  

efendiyi terk etmedi şemsiye. Tıpkı Refik 

efendinin hayata tutulması gibi. Yağmur 

damlacıkları içinde işine gitti.Islanmıştı ve 

bu ilk ıslanması değildi. İyi bir arzuhalcidir 

kendisi. Çevresinde oldukça iyi tanınan, 

sakin   yapılı, herkesçe sevilen, işini çok iyi 

yapan biri Refik efendi. İş yerine 

vardığında gözlükleri  su damlacıklarından 

etrafı göremez haldeydi. Cebindeki eskimiş 

olan gözlük bezi ile gözlüğünü sildi. Bir 

birine düğümlenen şemsiyesini güçlükle 

topladı ve kapının kenarına bıraktı. 

Masasına oturdu yavaş yavaş karşıya baktı. 

Durgundu! Sarıya çalan saçları,  deniz 

dalgası gibi güzel giyimli bakımlı bir kadını 

gördü. Orta boylu, kahve rengi uzun botlu 

ayakkabısı, kirpikleri ise gözlerinin 

güzelliğini tüm düşmanlardan koruyacak 

kadar uzundu. Gözleri pencereden dışarı 

dalgın dalgın bakıyordu bu hanımefendi. 

Gözlerini tekrar şemsiyesine iliştirdi ve 

yine baktı kadına, düşündü kim bilir  

kadının kaç umudu, kaç hayalı kırılmıştı 

tıpkı şemsiyesinin kırıkları gibi. Böyle 

dalgın hale getiren ne acaba, hasta mı, 

maaşını mı alamadı, eşinden mi ayrıldı, 

penceresine konan kırlangıç hikayesini mi 

anımsadı yoksa, neden geldi buraya, adı 

nedir acaba? Hepsini saniye içinde düşündü 

Refik efendi. O gün hiçbir dilekçe yazmak 

istemedi, sadece kadının hikayesini daktilo 

tuşlarında saatlerce yazmak istedi. Bir 

yolunu bulup kadınla konuşmak istedi. 

Adam  bunları düşünürken kadın yerinde 

kalktı düşler vadisine yol aldı bir daha 

dönmemek üzere... Kırılan  şemsiyesine bir 

yay daha eklendi Refik efendinin. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
“DANTE, AKLA VE ERDEME ÇAĞRI” 

           -TİYATRO OYUNU-  

        ( Hülya Senday ÖZDAMAR) 

 

SUNUŞ: 

Herkes dünya edebiyatının en ünlü 

isimlerinden biri olan Dante’yi ve onun 

tanınmış eseri La Divina Commedia’yı, 

(İlahi Komedya) bilir. 

La Divina Commedia’nın yazılmasına 

neden olan olaylar, koşullar, Dante’nin, 

yaşamında yatmaktadır. La Divina 

Commedia’yı konu alan bir tiyatro oyunu 

yazarak seyircilere sahne aracılığı ile bu 

eseri tanıtacağım. 

 

Oyun iki perdeden oluşmaktadır. Eserin 

başkahramanı Dante ALİGHİERİ’dir. 

Oyunun birinci perdesini Aristo’nun, üç 

birlik kuralına uygun olarak kaleme aldım. 

(Zamanda, eylemde, mekânda birlik) 

 

Birinci perdede, seyirciler Dante’nin, yaşam 

öyküsünü kendi söyleminden dinler. Dante, 

doğumundan, ölümüne kadar başından 

geçen olayları anlatır, bu yüzden birinci 

perde tek kişilik bir oyundur. Dante ve La 

Divina Commedia arasındaki ilişkiyi 

seyircilerin daha iyi anlayabilmeleri için, 
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Dante’nin, hayatını sembolik hareket ve 

davranışlarla gösterdim. Örnek olarak; 

Dante ve Beatrice’nin, aşkını birinci ve 

ikinci aşk tanrılarının araya girmesi ile dile 

getirdim. Birinci perdede: gösterilen günah 

grupları ve eserin özgünlüğünde olan 

hayvanlar (Panter, aslan, kurt) birinci 

sahnede yer almıştır. Bu üç hayvan 

belirlenmiş olan günahlarını oluşturan 

niteliklerini sahnede kendi ağızlarından 

seyirciye aktarmışlardır. 

 

Oyunun ikinci perdesini, üç birlik kuralını 

düşünmeksizin yazdım. Bu ikinci perdede 

olaylar: Dante, Vergilius- Dante, Beatrice 

arasında geçen konuşmaları içermektedir. 

 

Bilindiği gibi, La Divina Commedia’nın 

doğmasında etkinleşen düşüncelerden biri, 

akla, vicdana olan övgüdür. Aklın 

egemenliğinde olan vicdanın duygusal 

düşüncesindeki davranışıdır, bilincidir. 

İkinci perdenin birinci sahnesinde, bu 

duygusal düşünce bilincini Dante ve 

Vergilius, arasında geçen konuşmalarla 

seyirciye ileterek vurguladım. Papanın işini 

kendi yapması ön görülerek, o devirdeki 

kralların ve Comune yöneticilerinin din 

adamlarının işlerine müdahale etmemesinin 

ve bağımsız olarak görevlerini 

yapmamasının gerektiği üzerinde durdum. 

Ayrıca destan yazarının  İki Güneş  ( I DUE 

SOLI isimli eseri, Dante ALİGHİERİ 

tarafından yazılmıştır. ) kavramı isimli 

eserinde, din ve devlet işlerinin birbirinden 

ayrı tutulması sonucuna erişelerek, 

toplumun refahı için bu iki kavramın 

birbirinden bağımsız olarak hareket 

etmesinin daha doğru olacağı da 

belirtilmiştir.   

La Divina Commedia’da, üzerinde durulan 

diğer önemli ana düşüncelerden biri de 

Tanrıya ulaşma, yakarma, af dilemedir. 

Tabii bu düşünce tanrısal hizmeti 

simgeleyen bir kadın aracılığı ile olacaktır. 

İkinci perdenin ikinci sahnesinde: bu 

konuyu Dante ve Beatrice, arasındaki 

konuşmalarla ifade ettim. Bununla birlikte, 

cehennem’de üç günah grubunu konu alan 

hayvanların da ikinci sahnede yer aldığını 

gösterdim. 

Oyunun sahnelerini eserin çağından 

esinlenerek gerçekleştirdim, böylece 

ortaçağı çağrıştıran dekoru, kostümü, 

efektleri kullandım. Masanın, sandalyenin, 

Dante’nin, kostümünün XIII. yüzyılın 

özelliklerini anımsatacağını ortaya koydum. 

Oyunda hazırlanacak müziklerin, XIII. 

yüzyılın özelliklerini taşıyacağını yansıttım, 

oyunun konularına göre müzikler seçtim. 

Örneğin, oyunda lavta, lir, org gibi müzik 

aletlerini eserlerinde kullanan Iacopo PERİ 

ve Caccini’nin kompozisyonlarından 

faydalanılacağını duyumsattırdım. Saint 

SEANS’ın ‘Hayvanlar karnavalındaki’ 

seslerin, efektlerin yer alacağına değindim. 

Işıkları oyunun çeşitli sahnelerinde gerekli 

kılınacak değişikliklere göre ayarlanacağını 

saptadım. 

 

Oyunumu hem Türkçe hem de İtalyanca 

yazdım. Dante ve Divina Commedia’nın, 

sahnelenmiş bir oyunun olup olmadığını; 

fakat özgün olan bu çalışmayı yaparak, 
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Dante ve La Divina Commedia’yı, 

ürünümle oyunlaştırmaktan mutluyum. 


