
  
  

. 

 
  



 

2 
 

                                     

KÜNYE 

Sahibi: Dr. Yusuf ARSLAN 

İç Tanıtım Sorumlusu: Engin YILDIZ 

Dış Tanıtım Sorumlusu:  Elif İZGİ 

Teknik Destek: Gökhan ÖZDEMİR 

AKADEMİK DANIŞMA KURULU 
Prof. Dr. Özkan YILDIZ 

Prof. Dr. İlknur ÖNER 

Prof. Dr. Rüstem ERKAN 

Prof. Dr. ArmandVolkas (California Institute) 

Prof. Dr. TomCheesman (SwanseaUniversity) 

Doç. Dr. Murat Cem DEMİR 

Doç. Dr. Seçkin AYDIN 

Dr. JeffFaris (University of South Wales) 

Dr. Jeni Williams (University of Wales) 

Dr. KyleErickson (University of Wales) 

Dr. Mehmet YILDIRIM 

Dr. Ebru ORAL 

Dr. Gülreyhan ŞUTANRIKULU 

Dr. Yusuf ARSLAN 

Dr. Halil İbrahim AYDIN 

Dr. Filiz ÇELİK 

Öğrt. Gör. Suna DENİZ 

Ar. Gör. Orhan ORHUN 

Okt. Mustafa KARADENİZ 

 

DERGİ KURULU 
Dr. Yusuf ARSLAN 

Zenan Özlem ERDEM 

Neval SAVAK 

Gürkan VURAL 

İsmail GÜNDOĞDU 

H. İbrahim ÇELİK 

Büşra EKMEN 

Engin YILDIZ 

Şilan UĞUR 

 

 Dergiye yazıların yollanacağı e-mail 

adresi:karakedi.dergi@gmail.com 

 

Kapak görseli: Emine ŞENSES 

Kapak tasarımı: Hasan SEÇKİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SUNUŞ YAZISI 

      Anadolu imece geleneğimizden 

aldığımız heyecanla KARAKEDİ’nin bu 

sayısını hazırlamak, KAR ailesi olarak bizi 

onurlandırdı. 

Sevgili Yusuf Arslan, “Nasıl bir içerik 

düşünüyorsunuz?” diye sorduğunda, sanatın 

ve bilimin mümkün olduğunca en geniş 

yelpazesini içerecek ürünler olmalı 

demiştim. Çünkü biz, dergilerimizde 

yıllardır bu yolu izledik. Her sayıda da özel 

bir “Dosya” hazırladık. Bölgemizdeki ve 

dünyadaki gelişmeleri, ayrıca seçim 

gerçekliğimizi dikkate alarak, 

KARAKEDİ’nin bu sayısı için “Sanatçı 

Duyarlılığı ve Aydın Sorumluluğu” 

konusunda karar kıldık, ancak yazılar 

gelince, bu dosyayı KAR dergisine 

aktarmayı uygun gördük. Bu arada BİZİM 

YUNUS ŞİİR YARIŞMASI sonuçlandı ve 

yüzümüzü oraya çevirmemiz zorunlu oldu. 

Sevgili Hasan Seçkin, Dilruba 

Nuray Erenler ve İsmail Biçer’le son 

toparlamaları yaptık (İsmail yazıların 

tasarımlarını yaptı, Seçkin, kapakları 

hazırladı), buyur dedik sevgili Yusuf. 

KARAKEDİ kardeşliğinde, çok kısa 

zamanda KAR dergisiyle de karşınızda 

olacağımızı, duymamış yazar-çizerlerimize 

ve okurlarımıza duyuruyorum. 

       Büyük YUNUS’un izleğinde sanatçı 

duyarlılığı ve aydın sorumluluğuyla barışlı, 

huzurlu, umutlu, ışıklı bir gelecek 

dileğimizle iyi okumalar! 

         21.05.2018/Niyazi Yaşar/İstanbul 
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“BİZİM YUNUS” ŞİİR YARIŞMASI 

SEÇİCİ KURUL AÇIKLAMASI 

     13. yüzyıl, Ortadoğu coğrafyasının 

Moğol saldırıları ve iç kavgalarıyla yangın 

yerine döndüğü, kan ve gözyaşına 

umutsuzluğun eklendiği bir süreç. Bu savaş, 

kıtlık ve umutsuzluk ortamında sevgi, 

hoşgörü ve imece ruhuyla yaralara merhem 

oluyorlar Hacı Bektaş, Mevlâna, Yunus 

Emre… 

      Yaşadığımız süreçse, Yunus dönemine 

de rahmet okutur boyutta: Yaşadığımız 

Ortadoğu bölgemiz hem iç çatışma hem de 

dış saldırı ve işgallerle cehenneme 

çevrilmiş durumda. Sömürgen, talancı, 

emperyal güçler tarafından “Arap Baharıyla 

başlayan süreçte özellikle Irak ve Suriye 

parçalanmış, ayrıştırılmış, yeni silahların 

deneme alanına çevrilmiş, milyonlarca 

göçmeniyle yurt uzlaştırılmış, kadınlarına 

ve çocuklarına umutsuzluk kapılarında el 

açtırılmıştır. 

     Bu yakıcı gerçeklikte, “Bizim Yunus’lu 

yaklaşım ve çalışmalar; şiddet, kin, kan ve 

umutsuzluk ikliminde bahar yağmurları 

etkisi yaratabilir. Yunus’larını yaşatıldığı 

her yerde umut vardır, yaşam sürüyordur/ 

sürecektir! 

       Seçici kurulumuz, yaklaşım olarak bu 

çerçeveyi tutan, Türkçe’nin (çünkü 

Türkçenin ilk büyük bayrağıdır Yunus) aynı 

zamanda şiirin/ dizenin itibarını kollayan ve 

koruyan eserleri seçmekte özen 

göstermiştir. Bu duyarlılıkla 188 şiirden ilk 

elemeyle 11 şiiri seçmiş; ikinci okuma ve 

görüşmedeyse, aşağıdaki sonuca varılmıştır. 

1. Olur- Şaduman Tatlı/Ankara 

2.  Sevme Günü – Hayrettin Geçkin 

/Çanakkale 

3.  Yabancısıyız Bu Hayatın – İsmail 

Biçer/İstanbul 

 

    Dereceye giren, ayrıca yarışmaya katılan 

tüm şairlerimizi kutluyor; bu anlamlı 

çalışmada emeği geçenlere ve Kara kedi 

Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi Editörü Dr. 

Yusuf Arslan’a dünya barışına ve ülkemiz 

kültürüne yaptıkları katkı nedeniyle 

teşekkür ediyoruz. 

“BİZİM YUNUS” ŞİİR YARIŞMASI 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ: 

Dr. Hilal Karahan (Şair, Yazar) 

Dilruba Nuray Erenler (Şair, Yazar) 

Volkan Hacıoğlu (Şair, Yazar, 

Akademisyen) 

Niyazi Yaşar (Şair, Yazar) 
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OLUR 

    (Şaduman TATLI) 

 

"Hak bir gönül verdi bana, ha demeden 

hayran olur 

Bir dem gelir şâdan olur, bir dem gelir 

giryân olur" 

Gizli kalmaz yapılanlar, mahşer günü ayân 

olur 

Sıramız gelmez sananlar, o vakitte pişman 

olur 

Dikenler sadık bekçidir, gülün dalında 

oturan 

Şahmaran'ı bulunmayan, hazineler talan 

olur 

Gönül gözü kapanmışın, dünyası zindan 

gibidir 

Hangi yöne dönse başın, gördüğü hep viran 

olur 

Müşriğin biri sorardı, ölenler nasıl dirilir 

Tohum açılması gibi, yırtılan tül ekfan olur 

Varın nihale söyleyin, meyveye hiç 

güvenmesin 

Muhtemel bir fırtınayla, bütün mahsul ziyan 

olur 

Geceni saran yıldızlar, sanma derdinden 

azdırlar 

Çözülünce gizli buzlar, ruhun aşkla handan 

olur 

Sen barışa bir adım at, ateşten gonca 

doğurur 

Nutfeden can yaratan Hak, kün der, katre 

umman olur 

Gözünün nuru Yusuf'un, kör kuyulara 

atsalar 

Sabırla dayan Yakub'um, oğlun Mısra 

sultan olur 

Özün sevgiyle örülsün, iyilik et hoş 

görülsün 

Kim tutmazsa bu öğüdün, ömr-ü bahar 

üryan olur 

Ne köşkler ister ne huri, alt tarafı cennet 

hepsi 

İsteyene ver ya Rabbi, kalp senle Şaduman 

olur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       K a r a k e d i  K ü l t ü r ,  S a n a t ,  E d e b i y a t  D e r g i s i ,  Y ı l :  2 0 1 8 ,  S a y ı : 1 6  
S a y ı : 1 5  

 

Sayfa 5 

 

                     SEVME GÜNÜ 

                 (Hayrettin GEÇKİN)  

 

Katkı olsun diye bir sözcük de 

Ben verebilirim bugünün anısına 

Belki de sevmek iyi gelir 

Vaktin varsa bir dene 

 

Önce ıssız bir acıyla merhaba de 

dünyaya 

Ayın çıplaklığına güneşin soluğuna 

dokun 

Utancın karşısında dur / zeytin 

dalının öfkesini anla 

Kendine ve aynalara öyle yaklaş 

Yüzünü uzakların yankısıyla kurula 

Kuşlarla selamlaş, gülümse 

çocuklara 

Seni kim kırmışsa bağışla 

 

Yolculuktur dediğim kendinden yeni 

kendine 

Hangi çeşmenin önünde durursan 

önce suyu öp / başına koy 

ışıklı bir sözcük bırak yapanın eline 

Toprağın ruhuyla kuşanmak 

istediğinden emin ol 

Soluğunu hisset onun tıpkı bir ağaç 

gibi 

Tohum gürültülerine kulak ver 

Ekmeği buğday olmadan kokla 

Bu bir yol ayrımı çünkü 

 

Dalıver ateş mavilerine yıka 

içindeki ırmakları 

Örs ve çekiç / bakır ve demir 

Çömlek ve ustalık hakkında 

Daha önce konuşmuştuk seninle 

 

Göğün sokaklarından bir solukta 

geçiver 

Doldur heybene bulabildiğin kadar 

Sözcük çığlıklarını / dağ iniltilerini 

Ve yürü dünya boyunca 

Çünkü nasıl olsa bala dönüşecek 

onlar 

Vakti gelince 

 

Uslu dur / çılgın ol 

El kadar sincabın / parmak kadar 

çekirgenin 

Sana yol göstermesi yeteneğine 

kalmış 

Bu konuda taşları da bir dinle 

 

Fazlalıklarını at ama bildiklerini 

unut 

Boş ver / çünkü insana yüktür 

Paniğe kapılmana hiç gerek yok 

Acılardan yeni şeyler de 

öğrenebilirsin mesela 

 

Bir çoban ateşti için içini daima kav 

tut 

İlk uçuşunu anımsa yavru 

kırlangıcın her yolculuğa çıkışta 

Ya da çatlamasını tomurcuğun dalda 

Bu dediğim kulağa küpe satılmaz 

bak her  

Yerde 

 

Yolun başı sayılır daha 

Mağarana inmeden önce 

Tırnaklarını sök / kabuk değiştir 

Söz ver seni oraya götürecek 

patikalara 

Çünkü bu büyük bir hazırlıktır 

Yaralarını iyileştirmek için 

Yalaya yalaya 
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Kuyu bile içini dökecek birini arar 

Sakladığı zehri ölümüne neden olur 

akrebin 

 

Ne kurban etmek kimseyi 

Ne kurban olmak kimseye 

Işin eğrisi de doğrusu da bu 

Liflif sök kendini / üşenme yeniden 

yap 

Çünkü hiçbir şey için geç değil 

Sonra yeni beninle kucaklaş 

Farkı olmalı bir yaşam bilgesinin 

Ölmeyi ve öldürmeyi sevenlerle 

 

Bildik kabulleri geç dışına çık 

karşılığı yok retlerin 

İnsana ve söze yüz çevirme 

Bir şiir ayıkla yaşadıklarından 

Tek bir şiir / ve bir şarkıya bırak 

kendini 

Sevmek iyileştirir / unutma 

 

Ne olursa olsun / nereye gidersen git 

Öykülerin merhametine ihtiyacın 

olacak 

Bu yüzden yorulup / dinlenmek 

istediğinde 

Yapraklarını suya düşür 

Lirik bir sığınma bul kendine 

Nerden nereye deme 

Söktüğün tırnakların değiştirdiğin 

kabuk 

Ve yaralarında büyüttüğün çiçek 

Aşkla yunmak için kalbini 

Kanat verecek sana 

 

Bak göreceksin insanın içi aydın 

Gözü aydın / düşü aydın 

Sevmek nitelik değiştirdiğinde 

 

Bir düşün şimdi 

Ama yaralı bir şehir gibi 

iyileşmelisin önce 

Zor iş biliyorum / kimine göre beş 

on yıl 

Bana kalırsa bir ömürden fazlası 

Demem o ki sevmek iyi gelir dene 

bir 

Vaktin varsa 
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YABANCISIYIZ BU HAYATIN 

             (İsmail BİÇER)  

 

İyi cümleler sendeliyor 

Saydam görüntüler arasında 

Meyve bahçelerinin olduğu evler 

öldü 

 

Dijital hançerler saplıyorlar 

Papatyalarla beslenmiş ruhumuza 

Cam fanuslarda intihar ediyor 

bilincimiz 

 

Ay ışığını istila ediyor kablolar 

Yeraltı trafoları dev monitörler 

Yağmurun dokunaklı kokusunu 

arıyoruz  

 

Sıkı sıkıya sarıyoruz yaralarımızı 

Yaralarımız ki içimizin haritası 

Yalnızlığımızın çalar saati 

 

Derelerden bahsedelim istedim 

Yaban armutlarından 

böğürtlenlerden 

Her gece sokaklara vuran rast 

makamından 

 

Ömrümüzün bitmiş kısımlarını  

Sürükleyip duruyoruz arkamızdan 

Nereye gitsek yabancısıyız bu 

hayatın 

 

[Tanrım! 

Böyle bir haldeyken 

Beni düşsüz ve şiirsiz bırakma]  

 

 

 

 

 

                             ANI 

                   (Gülser HAN) 

     “İNSANIN YAŞAMINDA 

ÇOCUKLUĞUNU BİLEN 

BİRİNİN OLMASI NE GÜZEL.” 

Evet; insanın yaşamında 

çocukluğunu bilen birinin olması ne 

güzel derken bir an da aklıma 

çocukluğum geldi. Ben de emeği 

çok fazla olan ablamın gülerek 

anlattığı bir anıyı jet hızıyla 

aklımdan geçirdim.  O günleri 

hatırlamadığıma göre 4-5 yaşlarında 

falan olacağım. Ablam sabah 

kahvaltı da ekmeği normal 

dilimlemiş ve üzerine yağ sürüp 

bana uzatmış. Ben; böyle ekmek 

istemem diyerek ağlamaya 

başlamışım. Ablam ağlamaktan ne 

demek istediğimi anlamamış olacak 

ki, bir, iki defa nasıl istediğimi 

sormuş. Sözle anlatamayan ben 

onun elinden ekmeği almış ve 

normal dilim değil de uzunlamasına 

kesilmesini göstererek, “çocuğunu 

değil, ben anasını istiyorum,” 

demişim. Bu sözüm sofradakileri 

kahkahaya boğmuş. Neden 

gülüyorsunuz diye bir de öyle 

ağlamışım.  Canım ablam, bana o 

günleri gene kahkahalar içinde ne 

kadar da güzel anlatmıştı. O zaman 

ağlamaktan gözyaşı döken ben 

şimdi de o günleri yad etmenin 

güzelliğiyle gülmekten dökmüştüm. 

Sonra minnetimi bildirmek adına 

kalkıp ona sımsıkı sarılmış, iyi ki 

varsın canım ablam demiştim. 

Yaşamımızda emekleri olan kan, 

can parçalarımızın değerlerini 

sağken zamanında verelim, yoksa 

çok geç olursa vicdanımız bizi hiç 

rahat bırakmaz.  
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       NOT 

(Ayşegül KAYA) 

 

Yatağında hafifçe doğrularak 

komodinin üzerindeki saate baktı. Sekizi 

çeyrek geçiyordu. Sekiz, sekize beş kala, 

sekizi on geçe… Hüseyin’e erkenden 

ayaklanıyor diye kızarken şimdi sen de ona 

benzedin. Yaşlılık işte. Vücut, sona 

yaklaştığının farkında tabii. Kalan vaktini 

de uykuyla heba mı etsin? 

Kalktı ve pijamalarını çıkarttı. 

Giyinirken aynadaki pörsük Kemal’e kaydı 

gözleri. Kollarından sarkan bıngılbıngıl 

etleri, atletinden taşan beyaz kılları 

görmezden geldi. Yaş yetmiş, iş bitmiş 

Kemal! Neyse Hüseyin’e göre iyiyim yine. 

Herifin yüzü helyumu kaçmış balonlara 

döndü.  

Banyoya giderken salona baktı şöyle 

bir göz ucuyla. Hüseyin yoktu. Perdeler sıkı 

sıkıya kapalı. Her sabah uyandığında onu 

salonda gazetesini okurken bulurdu. İçinde 

garip bir eksiklik hissetti. En kıymetli 

eşyasını vapurda unutup inmiş gibi bir 

his…  

Şimdiye yüz kere büfeden dönüp gazetesine 

gömülmüştü. Hâlâ uyanmadı mı yoksa? 

Bakayım şuna. 

“Hüseyin! Ebedi uykuna yattın mı 

nihayet? Tövbe tövbe! Ölümün de şakasını 

yapar olduk.” Bağıra bağıra odasına gitti. 

Ses yok. Kapıyı vurmadan, destursuz daldı 

sonra. Yatağı toplu. Jilet gibi. Üzerine 

bozuk para atılsa, para çarpıp seker. 

Odasında da perdeler kapalı.  

Kalkmış çoktan. Ee neden hala dönmemiş? 

Ay yoksa şu internetten konuştuğu kadınla 

buluşmaya falan mı gitti? Akıllı telefona da 

iyi sardı. Torununa özeniyor bu saatten 

sonra. Yok ayol. Kadın manyak mı buluşsun 

bu pimpirikle… Parası olsa parasına gelir. 

O da yok. Kuru emekli maaşı. Ona da 

damadı göz dikti. Aç herif aç. Çakal 

resmen. Kızı da bir tuhaf… Ulan insan 

biraz sahiplenir be. Sizin yüzünüzden kaldı 

işte başıma bu kırtipiyoz herif. Elli dört 

senelik arkadaşlık… Atsan atılmaz, satsan 

satılmaz. Hem adam ne yapsın. Kendi 

evlatlarımın yanında itilip kakılacağına… 

ama ben kimsenin kahrını çekmeyeyim diye 

evlenmedim be! Şimdi Hüseyin çöreklendi 

başıma. Zamanında az yiyip bir ev 

alsaydı… Neyse yaşayıp gidiyoruz işte bir 

arada. Ne kadar vaktimiz kaldı ki?  

Mutfağa gitti. Akşamdan kalma 

bulaşıkların bir kısmı lavabonun içinde, bir 

kısmı da tezgâhtaydı. Kara bir sinek, bir 

tabaktan kalkıp diğerine konuyor, “biraz da 

bardaklarda gezineyim” der gibi, neşeli 

neşeli kirli lavabonun tadını çıkartıyordu. 

Saniye gelir birazdan. Gelsin de temizlesin 

şuraları. Ne zaman izne çıksa birikiyor bu 

bulaşıklar. Sahi bir günde bunca bulaşık 

nasıl birikti? Çay koyma işini de Saniye’ye 

bırakarak salona döndü. Cam kenarındaki 

menekşelere baktı göz ucuyla. Pek de canlı 

görünmüyorlardı. Mor olanın çiçekleri 

dökülmeye başlamıştı hatta. Canı sıkıldı. 

Ben senin çiçeklere gözüm gibi bakarım 

vallahi Kemal Amcam! Peeh!Saniye’nin 

lafına kalırsak… Kendini Hüseyin’in boş 

bıraktığı deri koltuğa attı. Aslında bu 

koltuğu sevmez Hüseyin. Yazın terletiyor 

der durur. Yazlık koltuk alalım sana 

Hüseyin çiğim! Kanepeye de ayaklarım 

yere yetişmiyor, uyuşuyor sonra diye 

oturmuyor. Dizlerinin ağrısından 

ayaklarını altına alıp oturamaz. Ay 

neresinden tutsan elinde kalıyor herif! 

Poposuna uygun bir yer bulamadık 

beyimizin. Bu koltuk bana avukatlık 
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yaptığım yılların yadigârı. Büromda az mı 

hizmet etti bana. Ne önemli adamların 

mabadı değdi buna sen biliyor musun 

Hüseyin Efendi?  

Sokağa bakıyor, merakla Hüseyin’in 

yolunu gözlüyordu. Tedirgindi. Bekledi, 

bekledi, bekledi. Gazeteyle ekmek alıp 

gelecek altı üstü. Bu kadar sürer mi be? Ne 

Hüseyin’den ne de Saniye’den ses vardı. 

Yatak odasına gitti ve şifonyerin üzerindeki 

cep telefonuna sarıldı. Kullanmayı da 

beceremezdi ya pek. Şu ufacık insan icadını 

eline alır almaz panikliyor olmasını 

garipsedi. Bu aletin paniklemesi lazım 

oysa… Bir fırlatsam paramparça olur. 

Neyse dur. Yanlış bir yerlere basmayayım 

da. Meraktan geberdin de anca gönlün oldu 

şunu kullanmaya yani. Birkaç başarısız 

girişimin ardından Hüseyin’in numarasını 

buldu ve parmağının ucuyla dokundu. 

“Aradığınız kişiye şu an ulaş…” Sesini hiç 

sevmediği o meşhur kadının lafını ağzına 

tıkayıp telefonu yatağın üzerine attı. Hay 

lanet! Telefonunu da kapatmış. Neyin 

peşinde bu adam? Bir şey mi geldi yoksa 

başına. Aman ne gelecek. Sarsak, evin 

yolunu hatırlamaya çalışıyordur. Saniye de 

gelmedi. Beraber mi kaçtı bunlar yoksa? 

Kendi kendine gülmeye başladı. Genç ve 

zarafeti dillere destan Saniye ile suratını 

muşmulaya benzettiği Hüseyin’i yan yana 

düşününce kahkahalarına engel olamamıştı. 

Çenesini dışarı çıkartarak kendini 

Hüseyin’e benzetmeye çalıştı ve onun 

sesini taklit etti; “Saniye! Bebeğim. 

Kaçalım buralardan. Seviyorum kız seni.” 

Gülmekten boğulacaktı. Ay on dakika anca 

yaşar bizimki Saniye’nin koynunda. Sonra 

sekte-i kalpten gidiverir vallahi. Hiç 

güleceğim yoktu. Neyse! Dur Saniye’yi de 

arayayım.  

Telefon çalıyordu. Saniye’nin sesini 

merakla ve inatla bekledi. Sert konuşmaya 

kararlıydı. Bu ne canım? Kafasına estiği 

saatte mi gelecek? Sesini duyunca 

yumuşamasam bari… Nihayet telefon 

açıldı.  

-Saniye evladım, nerede kaldın be 

kızım? 

-Aman ne sert konuştum. Titremiştir 

korkudan. 

- Kemal amca! Vallahi 

açmayacağım artık telefonlarını. Of yeter! 

Bak iki sabahtır sen uyandırıyorsun beni. 

Her sabah arayacak mısın böyle? Beni sen 

kovdun yahu, sen… 

-Ne kovması Saniye! Neden kovayım 

ben seni. Hem bir sürü bulaşık var. 

-Tövbe bismillah… Yine gitmiş senin 

aklın. Bak Kemal amcam. Bir daha 

anlatmayacağım. Son bu tamam mı? 

Hüseyin amcam sizlere ömür… Geçen laf 

arasında, ‘Bugün benim doğum günüm’ 

dedim diye bana çiçek almaya çıktıydı da 

araba çarpıp… Neyse işte! Sen de senin 

yüzünden gitti can yoldaşım diye inim inim 

ağlarken kovuverdin ya beni. Tamam. 

Arama artık.  

Telefonu kapattı ama Saniye’nin 

sesi kulaklarında çınlamaya devam 

ediyordu. Hafızasında boğulan görüntüler 

birer birer suyun yüzeyine çıktı. Elleri 

titremeye başladı. Bakma sana demediğimi 

koymam ama tek dayanağımdın be Hüseyin. 

Tek dayanağım…  

Her sabah Saniye’den aldığı bu acı haberi 

nasıl olurdu da tekrar tekrar silerdi? Nasıl 

unuturdu? Ve daha da önemlisi yine 

unutacak mıydı? Şimdi en ince ayrıntısına 

kadar hatırlıyordu her şeyi… Aklının ipini 

elinden ne zaman kaçıracaktı? Hastaneye 

koşturmaları, Hüseyin’in damadının hastane 
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koridorunda kendini yerden yere atması… 

Acısını unutup damadın bu abartılı ve sahte 

gösterisine ettiği ağza alınmayacak 

küfürler… Gasil hanede Hüseyin’in yüzüne 

son kez bakışı… O gergin, o huzurlu yüzü, 

pespembe ifadesi…  Gözyaşları döküldü 

sicim gibi. Güçlükle salona geri geldi ve 

kütüphanenin çekmecesinden çıkarttığı 

kâğıtla kalemi masanın üzerine koydu. Not 

yazıp görünen bir yere koymalıydı. 

“HÜSEYİN ÖLDÜ. ARTIK YALNIZSIN. 

SANİYE DE GİTTİ. BAŞININ ÇARESİNE 

BAK! BULAŞIKLARI DA YIKA!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI  

     (Hasan AYDIN) 
 

Öğleden sonraydı. Vural öğretmen, eşi ve 

ortaokula giden iki oğlu, neşeli neşeli 

konuşarak İzmit’e alışverişe gittiler. Günün 

her saatinde cıvıl cıvıl olan Fethiye 

Caddesi’nde vitrinlere bakarak yürüdüler 

bir süre. Yılda üç gün, yüzde elli indirim 

yapan ünlü bir ayakkabı mağazasının önüne 

geldiler. Ortalık öyle bir kalabalık ki iğne 

atsan yere düşmez. İçerisi insan kaynıyor. 

Adım atılacak gibi değil. Ürünler 

tükenmeden herkes birer çift ayakkabı 

almanın derdindeydi. Vural öğretmen de 

oradaki insanlar gibi bugünü beklemişti 

indirimli ayakkabı almak için. Çünkü, çok 

kaliteli ürünleri vardı buranın. Beklemeye 

değerdi… 

 

Vural öğretmen, eşi ve çocukları önce 

çocuk bölümüne yöneldiler mağazanın. 

Birkaç denemeden sonra çocuklarının da 

beğendiği ayakkabıları aldılar. Sonra eşi ve 

kendisi birer ayakkabı beğendiler. Vural 

öğretmen, dört ayakkabının ederini 

hesapladı. Cebindeki para ancak üç 

ayakkabı almaya yetiyordu. Kendine 

ayırdığı ayakkabıyı bıraktı. Eşinin ve 

çocuklarının beğendiklerini aldı. Onların 

mutlu olmalarına sevinirken içindeki 

burukluğu belli etmedi. “Ben de aybaşında 

alırım,” dedi çocuklarına gülümseyerek.  

 

Mağazadan çıkarken, “On beş yıl oku, on 

beş yıl öğretmenlik yap, ayağına indirimli 

bir ayakkabı bile alama! Olacak şey mi?” 

diye öfkeli öfkeli söylendi kendi kendine.  



 

 

       K a r a k e d i  K ü l t ü r ,  S a n a t ,  E d e b i y a t  D e r g i s i ,  Y ı l :  2 0 1 8 ,  S a y ı : 1 6  
S a y ı : 1 5  

 

Sayfa 11 

Körfez Belediye otobüsüyle Yarımca’ya 

giderken otobüsün içinde Körfez Belediye 

Başkanının imzasını taşıyan “Öğretmenler 

sizi çok seviyoruz!” yazısını gördü. İki gün 

önce Öğretmenler Günü’ydü. Bu yazı, 

içinde büyüdü. Sanki öğretmenler için çok 

şey yapmışlardı. Ayağına ayakkabı 

alamayan öğretmenleri seviyorlardı. “Dur 

sen, sen dur!” dedi içinden. Başkana zehir 

zemberek bir mektup yazıp gününü 

gösterecekti. 

Yarımca’ya geldiler. Evlerinin bulunduğu 

Erdal bey Caddesi’nde o gün pazar 

kurulmuştu. Kalabalıkta, pazarcıların bağrış 

çığırışları arasında zar zor yürüdüler. 

Evlerinin önündeki pazarcıdan alışveriş 

ettiler. Her hafta pazar alışverişini yaptıkları 

pazarcıya ödemeyi aybaşında yapıyordu 

Vural öğretmen. Alışverişten sonra evlerine 

çıktılar. Çocuklarına alınan yeni 

ayakkabıları giydirdi, sevinçlerini paylaştı.  

Masaya oturdu, aldı kalemini eline. Yeni 

seçilen Körfez Belediye Başkanına öyle bir 

mektup yazmaya döşendi ki, sen misin 

ayakkabı alamayan öğretmenleri seven! 

“Sayın başkan, sizi de sahtekarların 

arasında görüyoruz artık. Belediye 

otobüsünün içine ‘Öğretmenler sizi çok 

seviyoruz.’ yazmışsınız. Bugüne kadar, 

Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri 

sevdiklerini söyleyenler yalan söylediler ve 

öğretmenler için hiçbir şey yapmadılar. Siz 

de onlara katıldınız. İnsan sevdikleri için bir 

şeyler yapar. Örneğin, anne baba çocuğunu 

sever, ona gelecek hazırlar; insan dostlarını 

sever, onlar için özveride bulur. Siz, 

öğretmenler için ne yaptınız ki onları 

sevdiğinizi söylüyorsunuz! Otobüs 

biletlerine bile öğretmen indirimi 

yapmadınız. Yalanlarınıza öğretmenlerin 

inanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 

Otobüsten o yazıyı kaldırın da canımızı 

daha çok sıkmayın!”  

Üç gün sonraydı. Bir ders arasında 

öğretmenler odasının telefonu çaldı. 

Telefona yakın olan bir öğretmen açtı 

telefonu. Okul müdürü Vural öğretmeni 

istedi. Vural öğretmen telefonu aldığında 

müdür, heyecanlı bir şekilde “Öğretmenim, 

Belediye Başkanı sizi arıyor.” dedi ve 

başkanla görüşmesini sağladı. Başkan, 

saygılı bir şekilde hâl hatır etti kendisiyle. 

Ardından mektubundan söz etti ve “Sevgili 

öğretmenim, sizinle görüşmek istiyorum, ne 

zaman uygun olursunuz? Sizi bekliyorum.” 

dedi. Görüşme saati belirlendi ve Vural 

öğretmen öğleden sonra Başkanla 

görüşmeye gitti.   

Başkanlık binasına geldiğinde kapıdaki 

görevli, Başkana: “Atatürk Lisesinden 

Vural öğretmen geldi efendim,” dedi. 

Başkan kapıya kadar gelerek karşıladı 

Vural öğretmeni. İri yarı, göbekli başkanın 

ceketinin düğmesi patlayacak gibi gergindi. 

Güler yüzle, saygıyla selamladı konuğunu. 

Oturması için nazik bir şekilde yer gösterdi. 

Hâl hatır ettiler. İçecekler ikram edildi. Tam 

bir konukseverdi Başkan. Kapıdaki 

görevliye, “İçeriye iki saat hiç kimseyi 

almayın!” diye buyruk verdi.  

Başkan, Vural öğretmenin en güzel el 

yazısıyla özenerek yazdığı mektubunu 

gösterdi gülerek. “Bu mektup sizden geldi 

değil mi öğretmenim?” dedi. “Evet!” dedi 

Vural öğretmen gülümseyerek. Başkan, 

kollarını göğsünde kavuşturdu, geriye 

yaslandı ve son derece konuksever, saygılı 
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ve güler yüzle, “Yazınız da çok güzelmiş 

öğretmenim, şimdi sizi dinliyorum!” dedi.  

Vural öğretmen, o günlerde kurdukları 

eğitim sendikasının Kocaeli il 

yönetimindeydi. Hak aramanın, emeklerinin 

karşılığını almanın mücadelesini veriyordu. 

Biliyordu ki ülkeyi yönetenler, çalışanların 

sorunlarını çözmeyecekler. İşveren 

karşısında örgütlü güç olduklarında 

haklarını alacaklarına inanıyordu. Bu 

yüzden emek mücadelesinin içindeydi. 

Başkana dikkatle baktı. Göbeği şişmiş, 

gerdanı üç boğum, yanakları çatlamış nar 

gibi kırmızıydı. “Belli ki belediyenin 

kaynaklarını adamakıllı semirmiş” diye 

düşündü. Emekçilerin çektikleri sıkıntıları, 

bir öğretmenin ayağına indirimli bir çift 

ayakkabı alamayışını anlayacak türden biri 

olmadığını düşündü. Onun anlayacağı 

dilden konuşmalıydı Vural öğretmen: 

“Sayın Başkan, sizi aday gösteren siyasi 

parti ülkeyi yönetiyor. Sendikal haklarımızı 

kullanmamız için yasal düzenleme 

yapmıyor. Ne verirlerse onunla 

yetinmemizi istiyor. Oysa biz emeğimiz 

üzerinde söz sahibi olmak, gerektiğinde 

pazarlık etmek istiyoruz. Bu, demokrasinin 

gereğidir. Ülkeyi yönetenler, emeğimiz 

üzerinde söz sahibi olmamızı engellediler,  

açlığa tutsak ettiler. Ondan sonra da sizin 

yaptığınız gibi Öğretmenler Günü’nde 

“Öğretmenler sizi çok seviyoruz.” diye 

nutuklar attılar. Bu sözler bir 

kandırmacadır. Bunu siz de biliyorsunuz, 

biz de biliyoruz. Artık sendikalarımızı 

kurduk. Üretimden gelen gücümüzü 

kullanarak toplu sözleşme ve grev 

hakkımızı kullanabilmek için yasal 

düzenleme yaptırmanın mücadelesini 

veriyoruz. Bizi sevseniz de sevmeseniz de 

haklarımızı söke söke alacağız.”  

Vural öğretmen konuşurken Başkanın 

yüzündeki gülümseme uçup gitti, kaşları 

çatıldı, yüzü gerildi. “Sayın öğretmenim, bir 

siyasetçi gibi konuşuyorsunuz.” dedi. Vural 

öğretmen: “Siyaseti yalnızca yönetenler 

yapmaz, asıl yönetilenler, emeğiyle 

yaşayanlar yapar. Bizi susturmak, işinize 

geldiği gibi yönetmek istiyorsunuz ülkeyi.” 

diye sürdürdü konuşmasını. 

Başkan: “Hükümetten istekleriniz başka. 

Belediyeler sizin için ne yapabilir?” diye 

sordu. Vural öğretmen: “Belediyelerin de 

öğretmenler için yapabilecekleri var elbette. 

Toplu taşıma araçlarında öğretmen indirimi 

yapabilirsiniz. Orman kenarındaki imara 

açtığınız yerde toplu konut için 

yandaşlarınıza ücretsiz arsa verdiniz. Neden 

öğretmenlere de vermiyorsunuz?” 

dediğinde Başkan: “Biz ihtiyacı olanlara 

yardım ediyoruz. Öğretmenlerin birçoğunun 

evi ve arabası var, onlara toplu taşımada 

neden indirim yapalım, neden arsa verelim 

ki! İhtiyaçlarınızı söyleyin, gerekli yardımı 

yapalım.” dediğinde Vural öğretmen: “Ben 

kendi adıma değil, öğretmenler adına 

konuşuyorum. Hem ben sağlıklı ve 

çalışabilen bir insanım. Neden yardım 

almayı kabul edeyim ki! Verilmeyen 

haklarımızı almak için sendikal mücadele 

veriyoruz. Siz de göreceksiniz, yönetimde 

hangi hükümet olursa olsun, demokratik 

eylemlerle haklarımızı mutlaka alacağız.” 

Başkan, Vural öğretmeni kolayca 

etkileyeceğini, verdiği yadımları kabul 

ettirebileceğini sanıyordu ona ama çetin 

cevize çatmıştı. Vural öğretmen: “Bu 

ülkeye verdiğim emeği nerede verseydim, 



 

 

       K a r a k e d i  K ü l t ü r ,  S a n a t ,  E d e b i y a t  D e r g i s i ,  Y ı l :  2 0 1 8 ,  S a y ı : 1 6  
S a y ı : 1 5  

 

Sayfa 13 

sıkıntısız yaşardım, evim de olurdu arabam 

da... Ama burada dikili bir ağacım yok. 

Geçim sıkıntısı içinde yaşıyorum.” deyince 

başkanın yüzü değişti, toparlandı, sıkıntıyla 

koltuğundan kalktı ve yeniden oturdu. 

“Öğretmenim, lütfen öyle demeyin, bizim 

şartlarımızla onların şartları bir değil!” 

diyerek sitem etti.  

O arada telefonu çaldı Başkanın. İzin 

isteyip görüşmesini yaptı. 

Konuşmalarından, yardım isteyen birine bir 

şeyler anlatmaya çalıştığı belliydi. “Sayın 

öğretmenim, siz yardım kabul etmiyorsunuz 

ama arayan vatandaş yardım istiyor. Her 

gün böyle arayıp yardım isterler. Biz de 

elimizden geldiğince vatandaşımıza yardım 

ederiz.” dedi. Vural öğretmen, “Hep yardım 

etmekten söz ediyorsunuz. Neden insanların 

yardım almadan, çalışarak rahat 

yaşamalarını sağlamıyorsunuz?” dedi.  

Vural öğretmenin karşısında epeyce 

zorlandı Başkan. Kravatını gevşetti. Son 

sözlerini söylemek için konuştuğu belliydi. 

“Sayın öğretmenim, okuyan kaç çocuğunuz 

var?” Vural öğretmen: “Ortaokula giden iki 

oğlum var.” dediğinde Başkan, gülümsedi 

ve “Size bir teklifim var: İki çocuğunuza da 

üniversiteyi bitirinceye dek burs vereceğim. 

Tüm eğitim masraflarını karşılayacağım. 

Ne dersiniz?” dedi. 

Başkan, bu konuşmadan sonra büyük bir 

iyilik yapacak olmanın gururuyla geriye 

yaslandı. Kollarını göğsünde kavuşturdu, 

başını bir yana eğip gülümseyerek Vural 

öğretmenin yanıtını bekledi. Gücünü ve 

yardımseverliğini kanıtlamaya çalışır 

gibiydi.  

 

Vural öğretmen orta boylu, sarışın, ince 

yapılıydı. Çalışkan, mesleğinde başarılı 

biriydi. Üst dudaklarını kapatan düzgün 

bıyıklarını sıvazladı. Kararlı yüz ifadesiyle 

Başkanın gözlerinin içine bakarak: “Sayın 

Başkan, öneriniz için teşekkür ederim. 

Çocuklarımı sizin yardımınızla değil, kendi 

emeğimle okutacağım. Bu yardımlarınızı 

başkalarına yapın.” dedi.  

Başkan, şaşkınlığını anlatmak için ellerini 

dua eder gibi havaya kaldırdı ve başını bir 

sağa bir sola çevirdi. “Sayın öğretmenim, 

siz nasıl bir insansınız? Sizin gibi davranan 

kaç insan var bu memlekette? Her sabah 

yardım almak için yüzlerce insan sıraya 

giriyor belediyenin kapısında.” 

Vural öğretmen, “Sayın Başkan, ben boyun 

eğdirtemediklerinizdenim.” dedi ve izin 

istedi. Başkan, Vural öğretmeni yolcu 

ederken göbeğinin üzerinde ceketinin 

yakasını zor ilikledi. Pembeleşen yüzündeki 

yapay gülümsemeyle saygıyla eğilerek elini 

sıktı ve dış kapıya kadar yolcu etti 

konuğunu. “Güle güle öğretmenim, 

saygılar!” dedikten sonra odasına döndü, 

koltuğuna oturdu. Başını ellerinin arasına 

aldı, bir süre öyle kaldı… 

Bir ay sonra Körfez Belediyesi bir duyuru 

yayınladı: 

“Körfez ilçemizin okullarında çalışan 

öğretmenlere duyurulur:  

1- Belediye otobüslerimizde öğretmen 

indirimi başlamıştır. İndirimden 

yararlanmak isteyen öğretmenlerin 

belediyemizden indirim kartı çıkartmaları 

gerekmektedir.  

2- Öğretmen çocuklarına belediyemizce 

burs verilecektir. Saygıyla duyurulur…” 
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MART 

(Beytullah ÖZİLHAN) 
 

 Allah’ını seven ne yapacağımı 

söylesin. Hey Muhammet ümmeti, ehli 

müminin feryadı mı, figanımı duyun. Ne 

olur duyun, duyun da Allah rızası için bana 

yardımcı olun. Yardım etmezseniz de en 

azından şöyle yap böyle yap diye çıkar bir 

yol gösterin. Tıkandım, kaldım düşünecek 

gibi değilim. Vallahi beynim bulandı. Bu 

bulanıklık kolay kolay da durulacak gibi 

değil. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. 

Böyle giderse evi barkı terk etmekten 

başkada çıkar yol gözükmüyor. Vallahi ben 

öyle görüyorum, varsa çözümünüz, bir 

zahmet ölmüşlerinizin hayrına deyin ki bu. 

Şimdi diyeceksiniz ki durduk yerde bu 

yalvarıp yakarmak niye? Zaten son 

günlerde yalvaran yalvarana, bir sen 

eksiktin. Sen de buyur takım tamam olsun. 

Bu yardım ayağının altında olmaya ki bir 

çapanoğlu çıka, bu kadar dil döktüğüne 

göre vardır bir bokluk. Bu yalvarmalar 

yoksa yeni bir dolandırıcılık yöntemi 

olmasın diyeniniz de olur. Tövbe ki yok 

öyle bir şey. Kimseyi de dolandırmak gibi 

bir niyetimde yok. Paraya mı hiç ihtiyacım 

yok ki, milleti dolandırayım. Allah 

devletimin zevalini vermesin. Çok şükür 

verdiği emekli maaşı fazla bile geliyor. 

Sanki Hızır Aleyselam emekli maaşıma 

elini sürmüş de harca harca bir türlü bitmek, 

tükenmek bilmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki 

oy istemiyorsun, paraya da ihtiyacın yoksa 

derdin ne? Eğer sen de diğerleri gibi oy 

istemek gibi bir niyetin varsa, geveleyip 

durma. Utanmadan çekinmeden açık açık 

söyle. Unutma ki oy isteyenlerin bir 

çoğunda utanma, arlanma hak versin. Bu 

kişilerde utanma olsa siyasetçi olmazlardı. 

Her neyse siyasetçi olmak gibi bir niyetin 

varsa erzak çuvallarını görelim. Çuvalların 

içinde ne var ne yok onları da görüp 

bilelim. Şunu da iyi bil ki önceki 

seçimlerdeki gibi öyle kurtlu mercimeğe, 

bitlenmiş pirince oy yok. Zehirli kömürü 

asla ve asla kabul etmiyoruz, al sana oy 

deyip o bildik bilek sallama hareketi 

yapanınız da olur. Yapar yaparsınız 

hakkınız. Çünkü çok kandırıldık diyeniz 

olur. Şerefim üzerine yemin ederim ki oyda 

moyda gözüm yok. Oy isteyip de ne 

yapacam. Siyaset yapacak kadar alavere 

dalavere bilmem ki. Siyaset yapacak aklım 

olsa sizlere neden bana yardım edin diye 

yalvar yakar olayım ki. İçinizden birileri 

yalvarmama sıkılmış olacak ki  

“Peki derdin ne lavuk? 

Söyleyeceğini neyse söyle de fazla lak lak 

etme. Mademki söylememi istiyorsanız 

buyurun dinleyin” O zaman söyleyeyim de 

sizin de o kıymetli vaktinizi gasp 

etmeyeyim. Belki okeye döneniniz vardır. 

Kafanızı bulandırıp okeyinizin yanmasına 

sebep olmayayım. Efendim benim bir alaca 

pişiğim (Kedim) var. İnanın nerden, 

geldiğini ben de bilmiyorum. Bir gün cümle 

kapısını açınca göz göze geldik. Hiç 

tereddüt etmeden yıllarca yaşadığı 

mekânmış gibi açık kapıdan içeri girdi. Hiç 

sağına soluna bakmadan, düz pencerenin 

önündeki kalorifere sırtını verip kıçının 

üzerine oturdu. Gözü bendeydi. Benden bir 

tepki olmayınca başladı yalanmaya.  Zaten 

son günlerde yalnızlıktan bunalmıştım. Bu 

davetsiz misafirin geldiğine sevinmedim 

değil, en azından can şenliği oldu. Gölcük 

felaketinde şehir dışından olduğumdan, beş 

kişilik aileden sağ kalan sadece bendim. 

Şehir dışından döndüğümde evimin olduğu 

yerde koca bir moloz yığını vardı. Moloz 

yığınlarının altından on sekiz kişi çıkarttık. 
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On sekiz kişinin içinde eşimle çocuklarım 

da vardı. Onları gömdükten sonra koca 

dünyada dalsız budaksız kalmıştım.  

Gidecek tek yerim Ümraniye’deki babadan 

kalma evdi. Ev de uzak, yol kaptanı tek 

başına yaşıyordu. Başımıza gelen felaketi 

duyunca kaptan evdeki eşyaları dahi 

almadan evi bana bıraktı. Eve taşındım. 

Gece olunca evin içinde, görünmez kişilerin 

dolaştığını, hatta davul zurna çalıp halay 

çektiklerini, acayip sesler çıkardıklarını 

duyuyordum.  Zamanla alışırım desem de 

günden güne daha kötü oldu. Öyle ki bazen 

görünmez kişilerin soluğunu ensemde his 

ediyordum. Geceleri gördüğüm o korkunç 

kâbuslarda cabadan. Dayanılacak gibi 

değildi. Bir can şenliğine ihtiyacım vardı. 

Canlı olsun da ne olursa olsundu. Bakmayın 

alaca pişikten kurtulmak istediğimi alacanın 

hayatıma girdiğine sevindim bile. Zamanla 

bu alaca pişikle birbirimize alıştık. Öyle ki 

soğuk kış geceleri yorganımın altına girip 

sırtını ayaklarıma verip uyuyordu. Bir 

canlının sıcaklığını his etmem bana huzur 

veriyordu. İyi kötü geçinip gidiyorduk. Ne 

açtık ne de açıktık. Ben ondan 

memnundum, o da benden. Ne olduysa 

ağaçlar tomurcuklanıp, çiçekler açmaya, 

serçeler kuyruk titretmeye başladığında 

oldu. O sakin, sessiz, uysal pişik, zapt 

edilmez canavara dönüştü. Ne yalanıyor ne 

de kendini sevdiriyor. Başka zaman elimi 

uzattığımda yalarken ne olduysa, önceden 

yaladığı eli tırnaklamaya başladı. Sanki o 

sevimli pişik gitti yerine huysuz sevimsiz 

aksimi aksi biri geldi. Evde kırıp dökmediği 

vazo kalmadı. Derdin ne senin? Dediğimde 

konuştuğumu anlıyormuş gibi, bana bir 

bakışı var ki kurşun gibi. Bir gün aniden 

ortalardan kayıp oldu. Son günlerde yaptığı 

aksiliklerden dolayı iyi ki kayıp oldu desem 

de içim rahat etmiyordu. Nedeni aylarca 

çektiğim yalnızlığı bana unutturdu, bir 

yerde bana can şenliğiydi. Nerdeyse gelir 

diye, birkaç gün bekledim. Ama gelmedi. 

Nerde kaldı diye merak etmeye başladım. 

Aklıma kötü şeyler geliyordu. Geceleri 

gördüğüm kâbustan fırlayıp kalkıyordum. 

Karnının deşildiği, bağırsaklarının sağa sola 

saçıldığı rüyalarıma giriyordu. Kapıya 

komşuya, özellikle komşu apartmanın 

kapıcısı Ali efendiye sordum. Ali efendi 

alacayı tanıyordu. Aşıya götürdüğümde  

“Ne o efendi kuzuyu mu 

gezdiriyorsun derdi. İki sokak altımızda 

oturan, emekli postacı Eyüp:  

“Komşu alacayı arıyorsan boşuna 

arama. Onun keyfi yerinde. Kendisi gibi 

birkaç kopuk bulmuş çatılarda fingirdeyip 

duruyorlar. Benim Bozo da onlarla.  

“Çatılarda ne işleri var?   

“Abi aylardan Mart ya. Evet, o ana 

kadar mart ayında olduğumuzu, kedilerin 

çiftleşme zamanı olduğu hiçte aklıma 

gelmedi. Çiftleşmek, her canlının olduğu 

gibi alacanın da hakkı varsın zamanını 

yaşasın. Neden evi terk ettiğini bildiğim 

için artık merak etmiyordum. Nasıl olsa işi 

bitip kulakları düşünce eve dönecek. Evet, 

tam bir hafta sonra evin cümle kapısını 

açtığımda, duvar dibinde bir top olmuş 

duruyordu. Ele avuca gelmeyen alacanın 

perişan halini görünce, kızgınlığım bir anda 

yok oldu. Hatta geldiğine sevindim de. Geç 

içeri dediğimi bekliyormuşçasına ok gibi 

içeri daldı. Ama arka sağ ayağını çekmekte 

zorlanıyordu. Gidip kaloriferin altına 

büzülüp kaldı. Burnu yere değecek kadar 

başı önüne düşmüştü. Sadece perişan değil, 

beyaz olan tüyleri kirden griye dönmüştü. 

Şimdi bu açtır da bir şeyler vereyim diye 

mutfağa gittiğimde, mama yediği tabağı 
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yerinde bulamadım. Meret acından ölse 

yabancı kaptan ölse yemezdi. Öylede seçici. 

Araya, araya mama tabağını mutfak setin 

altında buldum. Tabağa mama koyup 

getirdim. Önüne koyduğum an fareye atlar 

gibi mama tabağına saldırdı. Gerçi alacanın 

fare tutmak gibi bir yeteneği yoktu. Bırak 

fare tutmayı, güvercinlerin korkusundan 

arka balkona dahi çıkmayacak kadarda 

tabansızdı. Meret aşne fişne işine gelende 

tabansız değildi. Tabaktaki mamayı kısa 

zamanda yalayıp yuttu. Karnı doyduktan 

sonra başladı yalanmaya. Yalandıkça kirli 

tüyleri yavaş yavaş aslına dönüyordu. 

Temizlik işi bittikten sonra ayağa kalktı. 

Olduğu yerde birkaç sefer öne arkaya 

gerindi. Kakasını yapmak için kum dolu 

leğenin bulunduğu küçük tuvalete 

gittiğinde, arka sağ ayağını basamıyordu. 

Kakasını yapıp geldi. Gözlerini gözlerime 

dikip öyle kaldı. Burnunun üstü tırnak 

yaralarıyla doluydu. Gözleri çapaklanmıştı. 

Durumu hiç de iyi değildi. Garibimin o hali 

beni çok üzdü. Her zaman yattığı minderine 

gitti. Sabaha kadar ayağında bir değişiklik 

olmazsa mecburen veterinere götürmek 

gerekti. O gece birkaç sefer kalkıp baktım. 

Değişen bir şey yoktu. Burnu hep yerdeydi. 

Onun o hali beni çok üzüyordu. Kesin 

veterinere götürmek lazımdı. Sabah kalkıp 

ilk onun mamasını verdiğimde ayağında bir 

değişiklik yoktu. Bende kahvaltı yapıp 

kalktım. Kafesini getirdim. Kafesin kapısını 

açtığımda kendisi gidip kafese girdi. Başka 

zaman girmemek için direnirdi. Kafese 

girdiğine göre namussuz arızasını biliyordu. 

Alıp veterinere götürdüm. Veterinerin 

muayenehanesinde benden başka dört kişi 

daha vardı. Onlar da kedilerini getirmişti. 

Belli ki onlar da Mart vurgunlarıydı. 

Birisinin durumu çok kötüydü. Arka sol 

ayağının üzerinde arabanın tekeri geçip 

ayağı yassılmıştı. Veteriner yapılacak bir 

şeyin olmadığını, bacağının ezik yerden 

aşağısını kesmek mecburiyetinde kaldı. 

Biran ya benim alaca da öyle olsaydı diye 

düşündüğümde ürperdim. Nasıl ürpermem. 

Hayatta tek can şenliğim oydu. Ona bir şey 

olsa yine yalızın başıma kalacaktım. 

Muayene sırası bana gelince kafesle birlikte 

içeri girdim. Yaşı altmışın üzerinde olan 

veteriner “bu da mı şeyinin uğruna” deyince 

“evet” anlamında başımı salladım. 

Veteriner kıs kıs gülerken kafasını sağa sola 

sallıyordu.  

“Efendi bu aylar bunların önünü 

kesemezsin. Ne yaparsan yap bir yolunu 

bulur kaçarlar. Ya kısırlaştıracaksan ya da 

böyle çekecen. Çiftleşmek her canlının 

doğasında var. Biz âdemoğulları, dişisi 

uğruna kanlı savaşlar bile yapmışlardır.” 

dediğinde bizim alacayı muayene ediyordu. 

Kalçasından bir iğne yaptı. Bunları 

mamasına kat, deyip dört hap verdi. 

Mümkün oldukça arızalı ayağına masaj yap. 

İki haftaya bir şeyi kalmaz eski haline 

döner. Dönüp eve geldik. Artık evde bir 

hasta vardı. İki hafta ilacını verip ayağına 

masaj yaptım. Bizimki kısa zamanda 

semirip eski halini aldı. Pencerenin 

önündeki radyatörün üzerine çıkıp burnunu 

cama dayayıp saatlerce dışarı bakıyordu. 

Belli ki hınzır daha hızını alamamış gözü 

dışardaydı. Akşamdan beri gözlerini 

gözlerime dikip yalvarır gibi miyavlıyordu. 

Ama ben asla deyip parmağımı sallıyorum. 

Oturduğum zaman kucağıma oturup 

kafasını göğsüme sürüp bana bakıyordu. 

Bakışları “ne olur bırak gideyim” der 

gibiydi. Sabah yürüyüşüne gidende 

kaloriferin altında kıvrılmış yatıyordu. 

Yürüyüş dönüşü sokak kapısını açtığım an 



 

 

       K a r a k e d i  K ü l t ü r ,  S a n a t ,  E d e b i y a t  D e r g i s i ,  Y ı l :  2 0 1 8 ,  S a y ı : 1 6  
S a y ı : 1 5  

 

Sayfa 17 

önümden kurşun gibi akıp gitti. Git bakalım 

dönüp dolaşıp geleceğin yer yine burası. 

Tam bir hafta sonra, yanında kar beyazı bir 

kediyle gelip çıktı. İster istemez ikisin ide 

içeri aldım. Kendi minderini getirdiği 

arkadaşına verdi. Karnımız aç der gibi 

gözünü bana dikip yalanıyordu. Ayrı ayrı 

tabaklarda değil de ikisine bir tabak hazır 

mama getirdim. Getirdiği arkadaşı yemeden 

bizimki mamaya dokunmadı. Misafir 

yemeye başladığında, oda yemeğe başladı. 

Gelen misafirin malum yere baktığımda 

dişiydi. Bir bu eksikti. Bizimkinin neden bu 

kadar hürmet ettiğini anladım. Eh ne 

yapalım tutup dışarı atamazdım. Yıllarca 

yalınız yaşadığım evde şimdi üç can 

olmuştuk. Zamanla misafirin karnı gözle 

görülecek kadar şişti. Yürüdüğü zaman 

karnı yere sürünecek kadar asılmıştı. Bir 

gün sabah yürüyüşten döndüğümde ikisi ’de 

görünürde yoktu. Nereye giderler diye evin 

bütün odalarını aradım. Son olarak sandık 

odasına baktım. Misafir plastik çamaşır 

leğeninin içindeydi. Beni görünce gözlerini 

gözlerime dikti. Karnın altında kıvrasan 

kartoplarını görünce bu kadar aş ne fişnenin 

sonunda olacağı buydu dedim. Tam beş 

tane yavru vardı. Nerde var nerde yok bizim 

alaca geldi. Miyavlayıp ayaklarıma 

süründü. Başını kaldırıp bana baktığında, 

bunlar benim döllerim der gibi gözleri pırıl 

pırıldı. Bunlar hep böyle kalacak değiller 

ya, yarın büyüyecekler. Mart gelecek 

çiftleşecekler. Kim bilir eve dönende alaca 

gibi bir tane de arkasına takıp getirecekler. 

Zamanla onların da yavruları olacak. Bir 

anda evin her tarafı kedilerle dolmuş gibi 

geldi bana. Evet, böyle giderse hayal 

ettiğim gün gerçek olacak. İşte o zaman ben 

ne yapacağım? Şimdi sizlerden yardım 

istemekte haksız mıyım? 

 

DEĞNEKÇİ 

(Ahmet SARAÇOĞLU) 

     Gün, yorgun bir koşucu kıvamında 

usulca iniyordu adalardan aşağıya. Güneş 

bulut aralarından sızan huzmeleriyle 

ahtapotun kolları kıvrım lığıyla uzanıyordu 

Cerrahpaşa’nın saçaklarına. Günün bu 

saatlerinde Cerrahpaşa, kararan taşları, 

giderek ıssızlaşan galerileriyle daha bir 

korkunç olurdu. Son koşuşturmalar, telaşa 

dönüşür, günün bitimi insanların umutlarına 

yansır ve bir kaçış biçimselliğine 

bürünürdü. Son mührü vuranlar soluğu 

caddenin karşısındaki çayhanede alırlar, 

buğulu çayını yudumlarken; o ağır 

kokudan, kara taşlardan, beyaz, mavi, 

kahverengi gömleklilerden ne denli uzakta 

olursam kardır diye geçirirlerdi içlerinden. 

      Karanlık çok olmuştu bağdaş kuralı 

Cerrahpaşa’nın saçaklarına, bir çırpıda 

biten gün, vardiyayı bitmek tükenmek 

bilmeyen geceye devretmişti. Sessizliğin 

giderek koyulaşan mor rengi gecenin zor 

geçeceğini muştular gibiydi. 

-Adı ne? 

-Halil abi Halil! 

-Abin mi? 

-Yok abi kardeş gibiyiz arkadaşım. 

         Bir yetmiş boyunda, yetmiş kilo ya 

var ya da o dolayda, Galatasaray’da 

Değnekçi Halil. Cerrahpaşa’da 219 

numaralı odada arkadaşını bekliyor ayak 

ucunda. Uzun kara kirpikleri, geniş alnı, iri 

şakak kemikleriyle Halil; iki biçim insanı 

simgeler gibiydi. İlki; iki soba borusunu 

andıran kadife pantolonu, odadaki her 

nesnenin hareketine ilgisiz kalmayan 
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gözleriyle sirk çığırtkanı, diğeri; kısık 

lamba ışığında pırıl pırıl yanan naylon ipek 

karışımı lacivert gömleği ve onun ilk iki 

düğmesi açık yakasından dışarıya uğrayan 

siyah göğüs kıllarıyla yaptığı işin Acar’ı 

görüntüsüydü. 

    Odada altı hasta yatıyordu. İkisi, bitirmiş 

işini korkunun kutsallaştırdığı beyaz 

gömleklilerle, dördü beklemede teninin 

görücüye çıkacağı günü. Halil ile tek ortak 

yanımız vardı, ikimiz de arkadaşımız için 

oradaydık. Bir anlamda yol arkadaşıydık. 

    O yıl atandığım okulda üçüncü ayımı 

doldurmuştum. Kış soğukları iyiden iyiye 

hissedilmeye başlanmış, aralık sonu 

yaklaşmıştı. Günlerden pazartesi ilk saat 

dersim olmamasına karşın erken gelmiştim 

okula, girişteki geniş salona girdiğimde 

müdür ve iki arkadaş aralarında 

konuşuyorlardı, yüzlerindeki anlam, hüzün 

saçmaya zorlanan bir ten buğulaması gibi 

geldi bana. Günü selamladıktan sonra, 

konuyu bana açma gereksinimi koro 

biçiminde duymuş olmalılar ki, üç sözcük 

aynı anda kafa göz yardı salonda, sonra 

müdür sürdürdü konuşmayı. Arkadaşımız 

bugün ameliyat olacakmış, kalacak kimse 

yok yanında. Yirmi yıllık arkadaşı müdür, 

işin içinden nasıl çıkarım kurgusuyla bin bir 

dereden su getirme peşinde, diğerleri ev, 

okul, hanım, çocuk, banka ne varsa akla 

gelebilecek döktüler ortaya yerinde bir 

sözcükle ’kıvırmak’ adına. 

          Ben arkadaşımızı bire bir tanıyalı üç 

ay geçmişti, daha önceleri salt adını 

duymuştum. Hani dünya tatlısı derler ya, 

öyle bir insan, sevgi ve anlayış yüklü 

kocaman bir yürek, gözleri yılların 

yorgunluğuna kaygısız ve inat bir ışıltı 

çemberi. Çok ama çok sevilen bir dost. 

   Konuşmalar uzadıkça, gerildiğimi, bunun 

hafif baş ağrısına dönüştüğünü hissetmeye 

başlamıştım, boğazımdan çıkan, çıkar 

çıkmaz çatallaşan iki sözcük yüzlerine 

mevsim kırağısı gibi yapışıp kaldı. 

- Ben giderim.! 

    O gün eve haber verdikten sonra pazara 

uğradım. Elma, portakal, mandalina birazda 

muz aldım. Bir kırk beş vapuruna yetiştim, 

oradan Cerrahpaşa’ya. 

     Gece saat iki, anlatıyordu Halil sigara 

molasında: 

- Niye sordun abin mi diye. Bağırmasından 

mı? sinirlidir abi, hastadır ondan, yoksa çok 

sever beni. O da değnekçidir, Vanlıdır, 

Galatasaray’da iş görürüz. Allah var, bana 

çok koltuk çıkmıştır, o olmasaydı değil 

değnekçi olmak, cam bile silemezdim 

Galatasaray’da, sana yemin öğle abi. 

Dinleyeni olmak Halil’i coşturmuş kalorifer 

peteğinden koparak daha bir sokulmuştu 

yanıma. Seksenlerde günlük işler 

yapıyordu, hep öyleydik. Bir gün 

Beyoğlu’nda bir büronun avizesini silmek 

için çıkmış sandalyeye, yetmemiş boyu, ne 

yapsın kenarına basarak başlamış silmeye, 

bir ara arkasındaki kapıdan biri girince 

kaybetmiş dengesini, düşmüş sandalyenin 

sivri kenarına, idrar kesesi yarılmış. Acildi, 

doktordu derken çok para istemişler 

kurtarmak için. Bu parayı vermesi, bulması 

olası değil arkadaşın. Ana yok, baba 

perişan, neyse üç beş dikiş bir pansuman 

taburcu benim arkadaş. 
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-43 numaralı hasta yakını Recep Bey’i 

arıyorlar. Telefon. 

Alçak tonda da olsa hemşirenin sesi, 

dikkatini dağılmıştı Halil’in. Toparlayamadı 

birden.-Abi şu üç parmağı görüyorsun? 

bunlar Galatasaray’da kesildi, değnekçilik 

uğruna. Öyle deme abi canını veren var bu 

uğurda! 

Odaya döndüğümüzde beşi uyuyordu salt 

onun dertlisi kıvranıyordu. Su verdi bir 

yudum aldı, toparlak burnuyla savurdu 

bardağı, kalan su yayılıverdi yastığın 

kenarına, oradan yerdeki terliklerin içine. 

Terini sildi’ ’Yavaş oğlum Arap derisi mi 

keseliyorsun’ ’Halil bu tür terslemelere o 

denli alışıktı ki, tınmadı bile, sessiz utanma 

kıvamına yakın bir gülüş yaydı odaya, o 

kadar. Uykuya yönelince arkadaşı pencere 

kenarına aldık sandalyeleri. 

Dışarıda renk ötesi bir karanlık, denize 

bakan pencere önündeydik. Tek ışık yok, 

çürümüş saçaklardan düzenli aralıklarla 

camın önünden geçen iri damlalardan, 

yağmurun yağdığını anlayabiliyorduk. 

Gözleri küçülmeye başlamıştı Halil’in, 

gidipgidip geliyordu. Bu ağırlık sözcüklere 

de yansıyordu. 

-Bir haftadır kalıyorum abi, gece gündüz. 

Ne olacak belli değil. Nafaka da yok. Bir 

bacısı var, üç gün önce uğradı öylesine, adı 

Azize; ’Ya gündüz gelip kalın bari, 

nafakamızı çıkaralım, o yok ben yok hepten 

boş kaldı Galatasaray. Ya kalırsak ayazda, 

yandık resmen’ ’dedim. Bugün de gelmedi, 

belki yarın gelir, belki gelir. 

Bir ara unuttuk belleğimizdeki sözcükleri 

ikimiz de bu boşluk sürdü bir süre. Bu 

arada Halil, karanlık bir vadiye atılan çakıl 

taşlarının yamaçlara son vuruşunda çıkan 

bir tınıyla 

-Gelir değil mi abi? gelir belki, adı Azize. 

Gözleri küçülüyordu, gittikçe ağırlaşan 

gözkapakları susturuyordu, 

konuşturmuyordu Halil’i. Ağır ağır 

bacaklarına sürterek avuçlarını, 

birleştiriverdi ellerini diz seviyesinde. 

Yüzündeki gerginlik kaybolmuş, çeltikten 

ayrılmış pirinç tanesini andırmaya 

başlamıştı. 

-Ne düşünüyorsun Halil? 

-Ne düşüneyim abi, bilmiyorum ki ne 

düşüneceğimi! 

-Uyku? 

-Uyku mu? 

Dalga dalga çıkan son sözcüklerdi 

ağzından. O şimdi Toroslardan salına salına 

inen esmer bir çayın kenarında uzanmış 

pembe düşler yolculuğundaydı. Sessizce 

sıyrılıverdim yanından, sigara molası 

verdim kendime. 

Sabahın ilk ışıkları mutlandırmıştı bizi. 

Başarılı geçen ameliyattan sonra ilk kez 

söyleşebiliyordum dostumla. Yaşamı doğru 

algılayabilen iki insan ne konuşur, ya da ne 

çok konuşacakları vardır. Bir saate 

sığdırmaya çabalıyorduk ikimiz de. Son 

sözleri yaşamı özetler gibiydi.” Senin ipin 

kısa ise, kuyu sana hep derin gelir, geçip 

gidersin yaşamdan, arkandan yel ’in gelir. 

Yüzünü pencereden yana çevirdi, kısa 

sürede daldı uykuya. 

Günü solumak için aşağıya inmiştim acilin 

önündeki banka ilişmiş gelip geçenleri 
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izlerken Halil geçti usumdan ne yapıyordu 

ne düşler görmüş, gelecekle ilgili neler 

tasarlamıştı. Aşk neydi Halil için, 

yüreğindeki fırtınalar neleri biçiyordu, dur 

durak bilmez özlemleri nelerdi. 

Arka arkaya yanıp sönen bir ışık, kulağı 

yırtan acı bir sesle sıyrıldım 

düşüncelerimden. Doktorsuz, hemşiresiz 

beyaz rengi grileşmiş bir hastane aracı acı 

bir frenle durdu önümde. İnsan irisi iki 

posbıyık arka kapıyı açtı sonuna kadar, 

kaygılı gözlere sunarcasına bıraktılar 

sedyeyi orta yere. Yirmi beş dolayında 

gencecik bir kız. Yüzünden sızan kan 

yanaklarında ve dudağındaki renklere 

karışmış anlam yüklenemeyen bir tablo 

çıkarmıştı ortaya. Esmer bir ten, zemheri 

karası saçlar, soluksuz ama meydan okuma 

çabasında dik göğüsleriyle kimdi bu kız, 

sabahın bu saatinde neler gelmişti başına bu 

yitik kentte? 

Tinerci, kapkaççı, soyguncu, durağa çıkan 

araba, kaldırıma dalan minibüs, uçan 

çatıdan fırlayan kiremitler, maç sonrası, yok 

yok bu saatte maç olmaz, hırsızı 

yakalamaya çalışan polis, patlayan tüp, 

meydan kavgasında seken kurşun, onlarca 

olasılık arka arkaya film şeridi örneği akıp 

gitti belleğimden. 

Bu acıma yoğunluğu sürmeye devam 

ediyordu ki, iki el omzuma doğru uzandı, 

bu Halil’in elleriydi, tüm bedeninin 

direncini kollarına almış, ışığa kıstırılmış 

bir tavsan çaresizliği içinde bırakıvermişti 

omuzlarıma. Sesi bitmenin son ağlayışı 

gibiydi. Üç parçada, çatal çatal üç hece 

düştü kaldırımın kenarına, orada  kaldı. 

-Azize            

SOSYETE PAZARI 

  (Saliha YADİGAR) 

 

Alışverişe giderken çevresine kaçamak 

bakışlar fırlatıp gülümsüyordu. 

Birden durup kalça kıvırdı. 

“Bu kıvrak dansı kime borçluyuz?..” dedi 

arkasından koşarak gelen Şahin… 

“Aaa, sen miydin?..” dedi Şeniz. 

“Dans diyorduk.” 

“Efendim?..” 

Şahin aslında oldukça esmer teniyle 

şahinden çok kuzguna benzerdi. 

“Boş ver canım…” 

Bol, esnek şapkasının altında orta çağdan 

fırlayıp gelmiş bir hizmetçi kızı andıran 

Şeniz birden kahkahalara boğuldu. 

Dans ettim, di mi?..” 

Şahin, ağzı bir karış açık, Şenis’i izliyordu. 

“Fena parça değil hani,” diyordu. 

Şeniz’se Şahin’in kuzgun bakışlarındaki 

merakın farkındaydı. 

“Pazar’a gidiyordum.” 

“Pazar günü değil miydi?..” 

“Sosyete pazarı…” 

“A-ha!” dedi birden, sonra içindeki Şahin, 

bu iki heceye katıla katıla güldü. 

“Gidelim öyleyse!..” 

“Sen de mi geleceksin?..” 
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Şeniz şapkasını çıkarıp Şahin’in önünde 

şöyle bir salladığı zaman Şahin’in gözünde 

birden büyüyüverdi. 

“Haklısın, ben gideyim. Zaten atölyeden 

beklerler.” 

Şeniz son cümleyi duymadı bile… Şimdi 

onun gözünün önünde açık saçık tişörtler, 

seksi pantolonlar, ucuza kapatılacak 

tayyörler uçuşuyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               AYŞEGÜL YEŞİLİ 

                 (Saime YADİGAR) 

 

Kırmızıyı, tonlarını ve kırmızının yaydığı 

iyiliği hep severdi. Güneş ne kadar yaksa da 

bunaltsa da bir kere bile “Of!” demedi. 

Minik biberlerini parmaklarının ucuyla 

okşadı. 

-Hadi kızarın bebeklerim, kızarın. 

Gözlerini kısarak güneşe bir daha baktı. 

-Ha gayret, biraz daha uğraşırsan kıpkırmızı 

olacaklar. Can yakan, iç acıtan bayram 

kırmızısı. Ha gayret, ha gayret. 

Bugünlerde ağrısı bir türlü dinmeyen sol 

bacağını sürüyerek, çeşmeye yöneldi. 

Kafasını tazyikli suyun altında uzun uzun 

tuttu. 

-Oh be! 

Sular omzundan aşağı süzülüp de kollarına, 

göğsüne varamadan, Çatma kapı 

Yokuşu’ndan inip köşeyi dönmüş, gözden 

kaybolmuştu bile. Bezirgân Sokağı’nda 

durmak zorunda kaldı. Ağrıdan bacağı 

kopacak sandı, dizini uzun uzun ovuşturdu. 

Tuğralı Çeşme Çıkmazına girdiğinde, 

Ayşegül Ablanın yeşil boyalı evine uzaktan 

şöyle bir zevkle baktı: “Can yeşili, acıtan 

yeşil, Ayşegül Yeşili!” 

Eve pek de yaklaşmadığı halde seslenmeye 

başladı: 

-Ayşegül Hatun! Neredesinkııııız, kız 

Ayşeeee! 
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Hızlı yürümek için ayağını sürümek 

zorunda kaldı. 

-Ayşe Kadıııııın! 

-Ay patlama e mi sen! Ne var Allah’ın 

Belası? 

-Kadın, kadın! Biberler kızardı, yakında 

mor olacaklar canımcım. 

- At at, kalede ben varım Kamiş. 

-Sen inanma, görünce dilini yutacaksın. 

-Boş versene sen. Rüyanda mı gördün? Gel 

de yukarı, biber nasıl olurmuş, çay nasıl 

demlenirmiş öğreteyim. Tavşan kanı, iç de 

kendine gel. 

-E hadi bakalım. Ben de sıcak ekmek alıyım 

mı? 

-Al al tabii. 

Şıngır şıngır kaşık sesleri, kahkahalar, 

iddialaşmalar Tuğralı Çeşme Çıkmazını 

daha bir tatlı uyandırdı. Eski evler, gerindi, 

çatırdadı, zamana dayanma gücü kazandı. 

Kâmil, iri gözlerini pörtleterek, biberlerinin 

kırmızısını övmekten vazgeçmezken, 

Ayşegül taze kahve açtı. Kahvenin kokusu 

tüm Aynalı Çeşme’ye yayıldı; bulvarı 

geçerek Beyoğlu sırtlarına ulaşırken, yokuş 

aşağı koşarak Kasımpaşa’ya indi. 

Kâmil, bu dizle zor koşardı İstanbul 

sokaklarında ama neşesi Viyana’yı bile 

kuşatırdı. 

 

 

 

 

KIZILIRMAK OL DA ÇAĞLA 

             (Zeynel KAYA) 

 

Âdem ise aslın ara 

Özün bir ikrara bağla 

Kızılırmak ol da çağla 

Çağla dostum çöllerine 

 

Çağla da çöller göversin 

Laleler güller yeşersin 

Hey doooost hey dost 

 

İlmi irfan ile ara 

Verme meylini zamana 

Tabip ol katıl kervana 

Yürü dostun köylerine 

 

Dost yarasına merhem ol 

Gözler de bir tabip görsün 

Hey doooost hey dost 

 

Meyil ver muhabbet bağla 

Kızılırmak ol da çağla 

Çağla dostun çöllerine 

Hey doooost hey dost 

 

Dedem Zeynel sen hünkâr ol 

İlme insana türap ol 

Hak adalet hür divan ol 

Kurul dostun illerine 

Hüküm ver kalemini kır 

 

Haksıza haddini bildir 

Ağlayan gözler de gülsün 

Hey doooost hey dost  
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     SORMA BENİ 

  (Mehmet DOĞAN) 

 

Sorma beni her gelen buluta 

Öbek öbek göçerim 

Karlı dağ başları sığınağım 

Uçar gider gönül kuşum 

Yıldızlara doğru 

Deli bir rüzgâr beklerim 

Alıp götürsün  

Korkularımı 

Hasretimi 

 

Sorma beni sağa sola 

Sorma başkalarına 

Yüreğine sor 

Ondan gayrısı bilmez, bilemez 

Nicedir halim 

Yağmur bulutları geçiyor gözlerimden 

Çatmaktan yol, yol anlımın haritası 

Kesik, kesik nefesim 

Yine yapamıyorum işlerimi 

Durgun dalgın bir hoşum 

Sebepsiz değil 

Sorma yabana sebebi sensin... 

          

          NAR AĞAÇLARINDA 

              (Ata YİĞİZ) 

 

Mevsimlerin kokusu gelir 

Nar ağaçlarında 

Gökyüzü yaklaşır maviye  

 

Umutları besler annem 

Her sabah 

Kuşların kanatlarına yükler 

Tüm kederleri 

 

Sisleri dağılır gözlerinin 

O vakit baharlar gelir   

Sonra  

Başka iklimler hüküm sürer 

Canlıların özsuyunda 
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           HAYAT 

(Hafize Nilüfer ŞENER) 

 

Bir nefeslik, bir yudumluk, 

Bir dolu kahkaha, 

Bir hüzünlü hıçkırık. 

Bir tatlı gülüş, bir deli öfke. 

 

Hayat; 

Onulmaz yaralar, 

Kalp çarpıntıları, tekrarsız. 

Yürek dolusu umut, 

Dünya dolusu karanlık. 

 

Bir düzlük bazen, 

Sonra bir uçurum. 

Bir kuş kanatlanıp havalanan, 

Parmaklıklar ardındaki arslan. 

 

Bir güzel, bir çirkin. 

Bir iyi, bir kötü. 

Bazen acımasız tiran, 

Sonsuz şefkatiyle anne bazen. 

 

Hayat; 

Masamdaki yarı dolu su bardağım, 

Tabaktaki ekmek kırıntıları. 

Sevdiğimin sandalyedeki hırkası, 

Tıkırdayan tencere ocakta. 

Hayat; 

Kaçmak istediğim çoğunlukla, 

Kapısız zindan. 

 

Hayat; Annemin sesi, babamın bakışı, 

Çocukluğumun sarı gül kokusu, 

Avluda ninemin cansız yüzü, 

Ölümün soğukluğu, dikenin kanatışı. 

 

Bir çığlık, bir hı 

çkırık, gözyaşı, 

Umutlar ve hayaller... 

Hayat doğmak, 

Ölmek hayat. 

 

            LÂL 

       (Aslı DURAK) 

 

 Susardık sevişircesine 

Geçerdik zaman denen 

Akışkan bir sonsuzdan 

Anılar dağlaşırdı 

Ağırlaşırdı akışı anın 

  

Dersimiz hüzündü 

Ve öpüşen iki heceydi gece 

  

 Ne kadar yüzersek yüzelim sus göllerinde 

Vatanımız sözcüklerdi sevgilim 

Sözcüklerimizdi çıplak ruhlar cenneti 

Ve ben sırf bu yüzden varabilirdim secdeye 

  

Çok şükür yasaksızdı aşkımızın lunaparkı 

O zamanlar bilmezdim 

Her kırmızıda bir yalanın saklandığını 

  

Meğer ne kadar konuşkanmış renkler 

Sarı sabırmış ve ihanet kızıl 

Kandırıldıkçakanarmış kadınlar 

Bilmiyordum bunları o zamanlar 

  

Cinnet suyundan içip herkes olmamıştık 

Ruhum bir neydi nefesinle ses veren 

Şahlanan bir aşkla sınandım ben 

   

Sultanıydık dar zamanların 

Ateşi buzla avuttuk 

Sustuk durmadan sustuk 

Susmanın boynu yok ki asılsın 

 

Unutmadık çocukları ergen edip 

geçirdikleri ipi 

Ya gelmiş geçmiş tüm insanlık suçları diyor 

isyanımın sesi 

Hadi, beynimdeki sireni durdur  
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Sustur beni konuşkan gözlerinle kapatıp 

dudaklarımı 

Sen yine şımart içimdeki kediyi 

  

Kayıp parçanı yine bende bulsun ellerin 

Alevlerine sarılsın eylül tanrıçası, sevinsin 

Taşlı yolları unutuversin içimdeki gezgin 

  

Anılara ihanetse unutmak 

Hatırla kanatlarını budamıştık bir 

muhabbetin 

Kafes kuşu işte diyeceksin 

İnsanca konuşurken şarkısını unutmuş 

  

Oysa bu kedi 

Ruhunun önünde kıvrılır gibi 

Senden öğrendi 

Aşkın ve ayrılığın her rengini 

 

 Hani sen bana şah damarımdan yakındın 

Dersimiz hayatmış anladım 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   KİMİN MASALIYIM 

       (Hüseyin ASLAN) 

 

 Eski bir ateştir gidip sığındığım 

Çok eski 

Yok artık göğsümde gecikmiş sabahlar 

  

Ben bir göğü ezberledim 

Harfler sesime biçim verdi 

  

Şimdi kara bir öfkedir 

Üstümüzdeki bulutlar 

yaralarıma dökülüyor 

Bir uçuruma dökülür gibi 

  

Üç vakit korkuyla büyüdüm 

Varsın bir ayağı kırık 

Güvercin konsun kanıma 

  

Suskunluğumu suskunluğuna bağışla 

Gideceksen kimin masalıyım 
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SEVGİ YOL OLUR BİZLERE 

      (Durmuş TÜRKER) 

Leyla’ya âşık oluruz 

Sevgi çöl olur bizlere 

Sunayı onda buluruz 

Sevgi göl olur bizlere 

 

Ahu peşinde koşarız 

Yorulmaz dağlar aşarız 

Kimi köpürür taşarız 

Sevgi sel olur bizlere 

 

Açarız bağın gülünde 

İnleriz sazın telinde 

Tatlanır yârin dilinde 

Sevgi bal olur bizlere 

 

Kalplerde buluruz yerin 

Sevgimiz derinden derin 

Kâh eseriz serin serin 

Sevgi yel olur bizlere 

 

Yol gösteririz şaşkına 

Sevgimiz hep hak aşkına 

Yardım eyleriz düşküne 

Sevgi el olur bizlere 

 

Gözler yar yoluna bakar 

Gönülden gönüle akar 

Sanki burcu burcu kokar 

Sevgi gül olur bizlere 

 

Aşk şarabın içeriz biz 

Kendimizden geçeriz biz 

Çiçek gibi açarız biz 

Sevgi dal olur bizlere 

 

Türker der ki dermek için 

Derip yâre vermek için 

Bir gönüle girmek için 

Sevgi yol olur bizlere 

TEN DİKİŞSİZ GÖMLEK 

(Dilruba Nuray ERENLER) 

 

Bağrımız bir nar ormanı  

Sabah rüzgarına kervan 

 

Ey saki  

Parmaklarından damlayan şi’r 

varidat sayfalarında mahşer bildirisi 

Ten dikişsiz gömlek 

 

Her firara daimî yazılan aşk 

Alnın kıvrımlarında redif 

Besleyip büyüttüğün her sözcük  

Şefkatle kucakladığın ırmak 

 

Yaktırmaz biliyorum gemileri 

Denize doğru yürüdüğün sokak  

Suyun suya karışmadığı okyanusta 

Ellerin sevinirse ben de sevinirim 

 

Balıklı göllerin dağlarda ormanda 

Leyli hüznü  

Gerdanlık gibi sarınır boynumuza  

Kötücül aşklara karşı kuşatılmış  

Kasırgaya karşı duruyoruz 

İnsanca 

 

Efsaneye giren ışığın  

Kara gecelerini abandıkça üstümüz  

Bir tarafımızı temize çekiyor  

Güneşli kızılcık 

 

Dönüyor başımız 

Nişangahında ömrün  

Sıcak bir el kıyısında yüreğin 
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DÜNDEN BUGÜNE ŞİİR VE ŞAİR 

ÜZERİNE  

(Ata YİĞİZ) 

 

İlk çağlardan bu yana şiir üzerine 

onlarca, yüzlerce hatta binlerce tarif 

yapılmasına karşın henüz şiirin bir tanımı 

yapılarak bir ağız birliğine varamamış 

dünkü şiirden bugünkü şairin ağzıyla 

demek daha yerinde olur. Edebiyatın 

yaramaz, elle avuca sığmayan çocuğu şiir 

için, bu yüzden şiirin dünden bugüne 

uzanan uzun soluklu geçmişine yani rüzgâr 

yönünün tersine geri dönmemizde yararlı 

olacağı kanaatini taşıyarak bu yazının 

gerekliliğine inanarak şair ve şiir 

konusunun ne kadar geniş bir zaman ve 

coğrafyada sirayet ettiği gerçeği 

yadsınamaz bir gerçek olduğunu gözler 

önüne serecektir. Şiirin bir tanımının 

olmadığını varsayarak şair ve şiir üzerine 

geçmişten günümüze geçirdiği süreçleri ele 

almakta yarar vardır.   

Homere’den evvel gelen Yunan 

şairleri, geleneklere bağlı kalarak, 

Müsikişinas, Rahip, peygamber, hekim 

sıfatlarını da alıyorlardı. Onların insan 

vücuduna getirdikleri, hissettirdikleri, 

tedavi etme yönleriyle şiirin tamamıyla dini 

içerikli bir yapıyı temsil ediyordu. Homer’e 

ve Hesiod’e, uzun bir devrenin sona 

erdiğini gösterirler. Onlardan önceki 

devirlerde Rahip-Şair elindeki dört telli 

Rübabı ile Mabudu tebcil ederken, daha 

sonraları bu musikişinasların yerini 

Rapsode’lar almaya başladı. Başları taşlarla 

süslü olduğu halde destanları rübap sız 

okuyan, seslendiren şairler yer almıştı;  

Yani şiir bir çağı kapatıp yeni bir çağa adım 

atarak bir ilahi halinden çıkmış, savaşlar, 

sergüzeştler, düğün dernekler şiire konu 

olmaya başlamıştı. 

İskandinavya bölgesinde zamanın 

ilk şairleri aynı zamanda tabip 

konumundaydılar. Hastalıkların, kendilerine 

mahsus nağmelerin terennümüyle yok 

edilebileceği inancı tamamıyla yerleşmişti. 

Tabiplikten başka, şiirleriyle ölülerin 

hatırasını yaşatma vazifesini de gören Şimal 

şairleri, yavaş yavaş bulundukları içtimai 

topluluğun mühim ve zaruri bir uzvu haline 

giriyorlardı.  

Bu durum Ortadoğu ve İslam öncesi 

Arap dünyasında da özdeş bir gelişim 

çizgisi buluyor. Yani şair büyü ile alakalı 

her türlü işi bilir ve cin tarafından mülhem 

olur bir gaipten haber veren kişi demekti. 

Şair bir kabilenin bir coğrafyadan başka bir 

coğrafyaya ne zaman ve nasıl göç 

edeceğini, savaş ilan edilip edilmemesini 

şairin sözüne inanılarak karar verilirdi. 

Savaşlarda elde edilen ganimetlerde de 

şaire verilen hisse en büyük 

kahramanınkinden eksik olamazdı. Çünkü 

şair şiiri silahıyla onları korkutan bir 

sihirbazdı. Bildiği sihir sayesinde kır ve 

çöllerin en zararlı, en korkunç cinlerini 

onların üzerine saldırtırdı. İşte, bu tafsilat 

gösteriyor ki Arapların eski içtimai 

topluluktaki dini mevkilerini göstermek 

itibarı ile pek manalıdır. Lübnanlı tarihçi, 

yazar GirgiZaidan (Corci Zeydan)” Araplar 

kendilerinden büyük şair yetişmesini, 

büyük bir kumandanın yetişmesine tercih 

ederlerdi.” diyor. Batı dünyasında 

Hıristiyanlığın, doğuda âleminde İslam’ın 

doğuşuna dek şair bir üçlü tamamlama 

olarak varlığını korumuştur. 

Orta çağda da varlığını sürdüren şiir 

şairin bir yeri vardı, ancak ilkçağdaki gibi 

varlığını kurumsal bir süreklilik 
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gösteremedi. Ama bütün bütüne dışlatanmış 

bir kişide sayılmazdı şair. Platon’un 

Devletinden İslam’ın kitabından 

kovulmuştu kovulmasına yine de çok uzun 

sayılmayacak bir sürede Devlette ve Dogma 

’da boşluklar bulmakta gecikmedi şair ve 

şiir. Bunların halay başını Baki, Nedim ve 

Hafız, Mevlâna ve Racine, Goethe 

çekmiştir. Fotoğrafın arabı değişik bir 

gerçeklik taşıyordu aslında: Yetke, temelde 

hiçbir dönemde benimseyemedi bu aykırı 

sözü. Eskil çağlarda kamusal bir varlık, 

anonim bir sesti şiir. Şiir toplumun ağır 

değişimini aynı hızla yansıtıyordu. Ama 

bireysel kalıba dönüşmeye başlamasıyla 

birlikte öncü çıktı şair. Toplumsal 

değişimden önce konuşma yönünü tutarak 

tedirgin etti egemenleri. Giderek 

kaçınılmaz, süreğen bir baskı oluştu 

üzerinde, ya saraya, inanca çekilecek; ya da 

sürgüne gönderilecek, o da olmadı 

azledilecekti. (Örnek vermek gerekirse 

(Villonn, Nefi, Dante) bu yazgının 

örnekleridir. Meksika’lı Nobel Edebiyat 

ödüllü Şair Octavio Paz şöyle açıklıyor bu 

ayrılığı: Toplumsal yaşama katılmasına, 

dönemin inançlarına derin bağlılıklar 

göstermesine karşın şair ayrı kalan bir 

yaratık, Tam anlamıyla bir mezhep dışıdır: 

İçinde yaşadığı cemaatin bireylerinin 

söylediklerini söylediğinde bile başka 

şeyler söylemektedir. Devletlerin ve 

kiliselerin şiire karşı duydukları güvensizlik 

yalnızca bu güçlerin sömürücülüğünden 

gelmez: Şiirsel sözün ırası bile yeterlidir bu 

duyguyu uyandırmaya.  

Başka bir deyişle: Şairin üretimi 

değil varlığı fatura kesilmesine neden 

olmuştur. 

 

 

   İNSANA DAİR… 

(Ali Rıza GELİRLİ) 

 

İnsan sürüsü olarak birbirimizi yok 

etmeye çalışarak bugünlere geldik. Bu da 

yetmedi; havayı, suyu, toprağı da karşımıza 

aldık. Kırlardan kentlere doğru bir işgal 

hareketi başlattık. En nihayetinde, kentleri 

kendimize karşı bir silah haline getirmeyi 

başarabildik! Bu durum bizim için toplu 

halde bir intihar hazırlığı mı? 

Şimdi orta yerde, dışını içine 

sığdıramayan, içini dışına yansıtma 

becerisine erişemeyen, "dışı" ile uyumlu bir 

"iç" inşa edemeyen birey-insanla karşı 

karşıyayız. Karşı karşıya olduğumuz birey 

dediğimiz birim, toplum dediğimiz 

"mamul" ün hammaddesi üstelik. 

Şimdi söz konusu bireyin en acil sorunu 

masumiyetini yeniden kazanmak gibi 

geliyor bana. En azından kendime böyle bir 

"hayal" ısmarlıyorum. Geleceğin o özgür 

toplumuna- şayet gerçekleşecekse- gidecek 

başka bir yol bilmiyorum. Elbette o özgür 

toplumunun insanını bugün yaratamayız 

ama kendimizi daha adil, özgürlükçü, etik 

kaygılar taşıyan bir dünyanın fırsatı/aracısı 

haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu, 

onun masumiyetini yeniden kazanma çabası 

da olacaktır ayın zamanda. Hem burada 

şunu da söylemeden geçmemeliyim ki, 

insanlar "dava" ların müritleri oldukları 

sürece bunu başarmak bir hayli zor 

görünüyor. 

          Kaldı ki en şahane diyebileceğimiz 

bir fikir bile kitleselleştiğinde yozlaşıyor. 

Kitleler "davaları kirletiyor. Zira "dava" ve 

iktidar birbirini besleyen, birbirine yakın 

kavramlardır. Her dava bir iktidar talebi 

yaratıyor, böyle olunca "mutlak iktidar, 

mutlak" bozuyor". Dolayısıyla ortaya 
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bozulmuş, deforme olmuş. Kendi aleyhine 

çalışan bir fikir çıkıyor. 

Hal böyle olunca dil sınır tanımıyor. Dilin 

bu anlamda bir sınırı olmalı mı tam 

bilmiyorum ama ben dilin güzellikte, 

iyilikte bir sınır bulmasını istiyorum. 

Sonuçta olmasını istediğim, iyi ve doğru bir 

hayat yaşayıp ömür sürecimde yeryüzünde 

hoş bir yer işgal edebilmek… Bunun için 

her birimize bir ihtilal gerek. Daha doğrusu, 

bizde ihtilal etkisi yaratan, erkek isek kadın, 

kadın isek erkek gerek.  

Ama bunların gerçekleşmesinin 

önünde siyaset gibi bir engel var. Özellikle 

Türkiye gibi ülkelerde siyaset kirli bir 

eldiven gibi, dokunduğu herkesi, her şeyi 

kirleten bir eldiven... Belki işin en trajik 

yanı, kişi söz konusu eldiveni çıkardığında 

bile, onun insan ruhuna sirayet eden 

kirinden kolay kolay kurtulamamasıdır.  

Tabii bu arada enteresan 

karakterlerle karşımıza çıkıyor insanlar. 

Günümüzün- özellikle genç- kadın ve 

erkeklerine baktığımızda abartılı bir 

kadınlık ve abartılı bir erkeklik kimliğiyle 

öne çıkma telaşı görüyoruz. Her iki kimlik 

de daha sonra altından kalkamayacağı 

imgeler/imajlar veriyor birbirine. 

Başlangıçtaki o, ötekine güzel bir "bahçe" 

kurma fikri giderek "bahçe" dışı fikirlere 

eviriliyor. Sanırım kadın ve erkek, henüz 

kültürel ve ahlaki olarak aynı norma tâbi 

değiller; aynı ahlaki norma eşitlenmiş 

olmamaları nedeniyle de her türlü "iyi 

plan''' altüst oluyor. 

          Bir gün kadın köleliği gerçek 

anlamda sona erdiğinde, insanlık bugün için 

anlaşılmaz, tuhaf, itici bulduğu şeylerin ne 

kadar "lezzetli" şeyler olduğunu anlayacak. 

Bugün bütün bunları betimlemeye ya da 

gerçekleştirmeye kalkışmak, bizi toplumun 

tuzağına düşürebilir. Toplum, "aykırı" 

düşüncelerin, davranışların tuzağıdır zira. 

İnsana dair her şeyi daha makul ve anlayışla 

karşılamak, onlara ilişkin daha "tüm" bir 

kavrama ya da fikre sahip olmamıza ihtiyaç 

duyuyor. Bugün bunun fazlasıyla 

uzağındayız. 

Toplumun derdi, bugünü ve dahi 

geleceği dünün iplikleriyle dokumaktır. 

Elbette bugün dokunan hayatın içinde 

dünün motifleri olacaktır; bu kaçınılmazdır. 

Ama bugünü tamamen "dün" ile "dokumak" 

insanlardaki yaratıcı dinamiği hiçe 

saymaktır. Bu nedenle bugün, bugünün 

iplikleriyle (siz isterseniz değerleriyle 

deyin) dokunmalıdır. Özellikle 

muhafazakâr siyasetin yaptığı tam da bunun 

tersi değil mi? Dünün iplikleriyle bugünü 

dokuyan kim? 

Tabii ben de diğer insanlar gibi 

dünyanın bir parçasıyım. Yazdığım her 

metin başka bir dile çevrildiğinde o dilin 

insanlarına da bir şeyler söylesin istiyorum. 

Dolayısıyla insana dair her şeyi anlamak 

amacındayım. Anlayabildiklerim var; henüz 

anlayamadıklarım da… Ama şunu 

anlayabildiğimi sanıyorum; öncelikle 

insanın, kendi evrensel gerçekliğine vakıf 

olmasının önemi… Evrenselden yerele bir 

perspektiften bakabilmeyi öneriyorum. 

Evrensel yerine yereli öncelemek; 

doğduğumuz coğrafyayı/ülkeyi her şeyin 

merkezi gibi görmek insanı faşizme kadar 

götürebilir. Elbette balık hangi suda 

yaşıyorsa gıdasını oradan alacaktır. Ama 

unutulmamalıdır ki, su da dünyalı, yani 

evrensel bir kimya… Dünyadaki  

örneklerden anlaşılabileceği gibi, ulusalı 

veya bir dini inancı referans alarak 

oluşturulan politikalar ülkeyi çıkmaza  

sürüklüyor. Ulusalı, o büyük bütünün küçük 
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bir figürü/motifi olarak görmeyi bir refleks 

haline getirmeli… Böylece kendimizi daha 

demokratik yapının ana temasının bir 

parçası haline getirebiliriz. 

Ama bir biçimde hayatı anlamlı 

kılmaya çalışıyoruz. Bunun için hep sorular 

ve cevaplar peşinde koşup duruyoruz. 

Soruların çeşidi ve niteliği de fazla 

değişmiyor aslında; çoğu, yeme, içme, 

barınma ve sevilme ihtiyacını en iyi 

koşullarda nasıl sağlarız üstünedir. Burada 

karmaşık ve ilginç bir durum yok. Hayatı 

karmaşık ve ilginç kılan, söz konusu 

sorulara verilen yanıtlardır. İnsan çok temel 

bu tür sorulara sayısız diyebileceğimiz 

yanıtlar verebiliyor. Bize, yaşama sevinci 

veren de, yaşama sevincimizi öldüren de 

tercih etmek durumunda olduğumuz 

yanıtlardır. Yaşamı özgün ve ilginç 

kılmanın sırrı "ayrı" cevaplarda gizli. Evet, 

hayat dersinin soruları hep aynı ama 

cevapları zamandan zamana, kişiden kişiye 

değişiyor. Yani tek bir "doğru" şık yok. 

Doğal olan da bu değil mi? Aksi durumda 

kendi özel/özgün gerçekliğimize ihanet 

etmiş olmaz mıyız? Kendi gerçekliğine sırt 

çeviren bir yaşam "yaşanmasa da olan” bir 

yaşam değil midir?  

Bütün bunları niçin yazıyorum? 

Şayet insanlığın toplu halde intiharına 

katılmayacaksam, tabii ki, önce insanın, 

sonra kendi hakikatimin farkına 

varabilmeliyim. Bunu da sanki tanrısal bir 

baskı varmış gibi yapmaya çalışıyorum. 

Yaşamın büyüsünün sırrına varma telaşı da 

diyebiliriz buna. Sonunda şunu anlamış 

bulunuyorum ki, yaşamın büyüsüne 

sözcüklerin gücü ulaştıracak beni. Başkaları 

başka başka biçimlerde ulaşabilirler tabii. 

Kendi hakikatime varmanın başka bir 

yolunu bilmiyorum. Tabii bunun için 

toplumdan ve toplumun değerlerinden -belli 

ölçülerde- kopup bireyselleşmek şart. 

Kendimizi özgür dünyanın fırsatı haline 

ancak böyle getirebiliriz diye düşünüyorum. 

Yazının başında kullandığım o "kılçıklı" 

sözcüğü (sürü) kullanmamın nedeni buydu. 

Sonuç olarak; her şart altında 

çabam, derdim, hevesim, hayata dair olanı 

insana dair kılmak, insana dair olanını ise 

sözcüklere dair kılmaktır. 
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BARIŞA VE İNSANLIĞA 

ADANMIŞ ŞİİRLER: “ZOR OLAN” * 

        (İsmail Biçer) 

 

Niyazi Yaşar, 1946 Mazgirt-Pulan 

köyü (Tunceli) doğumlu şair ve 

yazarlarımızdan… Yurttaşlık kâğıdında 

doğum günü 10 Şubat yazılıysa da, annesi; 

“Çocukların Bayramı”nda doğduğunu 

söylermiş.  

Okul yaşamı, Akçadağ İlk öğretmen 

Okulu, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü ve 

Anadolu Eğitim Fakültesi sırasını izler. 

Marmara Gazetecilik Yüksek Okulu’nu 

çeşitli nedenlerle yarıda bırakmak zorunda 

kalmış.  

İlk, orta, lise ve yükseköğrenim 

kademelerinde 27 yıl Sınıf öğretmenliği, 

Türkçe-Edebiyat öğretmenliği ve 

yöneticilik yapmış. Bu görevlere, yer yer 

dershanecilik öğretmenliği ve yöneticiliğini 

de eklemiş.  

 
Niyazi Yaşar’ın, Demokratik 

Öğretmen Hareketi’ne ve birçok sivil 

toplum hareketine katıldığını ve önderlik 

yaptığını görüyoruz. Sanat ve edebiyat 

alanındaki çalışmalarına gelecek olursak, 

burada da son derece yoğun ve özverili bir 

kimlikle karşı karşıyayız: 

“KAR Sanat Dergisi” Genel Yayın 

Yönetmenliği, “EYLÜL Edebiyat Dergisi” 

Yayın Kurlu Üyeliği, “ÜVERCİNKA 

Edebiyat-Şiir Dergisi” Yazı İşleri 

Müdürlüğü; Enver Gökçe, Raşit Kara, 

Şenay Aybüke ve Bizim Yunus şiir 

yarışmalarında ise seçici kurul üyeliği… 

Görev yaptığı her ilde gazete 

çıkarmayı ihmal etmeyen, televizyon 

programları hazırlayıp sunan ve eğitim 

üzerine kitaplar hazırlayan Niyazi Yaşar’ın 

mesleki kitapları dışında başlıca eserleri; 

“Anlayana” (Şiir), “Bakmaya İzin Yok” 

(Öykü) ve “Zor Olan” (Şiir)dır. 

“Zor Olan”, toplam 56 şiiri içeriyor. 

Son derece yalın ve anlaşılır bir dille inşa 

edilmiş bu şiirlerin, dünya barışına adanmış 

şiirler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Kitabın ilk şiirlerinden “Barışa Çağrı” 

bunun en çarpıcı ve evrensel göstergesi:   

“Bir yaprağı Türk,/ Diğeri Kürt diye 

açmaz papatyaların,/ Arap, Zenci 

Eskimo…// Çınarların bir dalı 

İngiliz,/ diğeri Çinli için sallanmaz.// 

Sadece Budalar, sadece Müslümanlar 

için/ Soluk vermez çamlar.// 

Gökkubbenin bir yanında Alman,/ 

diğerinde Japon yazmaz.// Sunni, 

Katolik, Protestan diye/ göğsünü 

açmaz dağların bir yüzü,/ diğer 

yüzünde/ kül olmaya aday ormanlar/ 

can çekişmez Alevi, Anglikan diye.// 

Yağmur damlalarının biri Fransız,/ 

diğeri Kongolu için inmez yeryüzüne;/ 

Şilili, Amerikalı, Rus diye.// Rüzgar 

Tibet’te bir çeşit,/ Sahra’da başka 

biçimde oluşmaz/ farklı olsa da 

şiddetleri.// Boşuna direnmedi 

Promethus, çarmıhlarda,/ boşuna 

derisi yüzülmedi Nesimi’nin,/ Bruno, 

Mansur, otuz beş can ateşte…// 
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Çağrım, insanım diyenlere:/ tutuşalım 

haydi, uzatın ellerinizi,/ bilincinizin 

közünde/ ve yangın yerine yüreğinizi;/ 

kinsiz, silahsız,/ var edelim/ 

düşümüzün kan buluşmayan 

dünyasını” (S. 7-8). 

Niyazi Yaşar, “Barışa Çağrı”da, 

sadece bir sesleniş içerisinde değil, aynı 

zamanda dünya tarihimizden, dünden 

bugüne ‘barış’ ve ‘adalet’ için, kendini feda 

etmiş olanları da anıyor; ‘barış’ın önemi ve 

insanlığa kazandıracaklarına da vurgu 

yapıyor.  

“Zor Olan”, toplumcu-gerçekçi şiirin 

iyi örneklerini barındırmasının yanında, 

insanlığın mutlu geleceği için bir yol 

haritası sunması açısından da dikkat 

çekici… Özellikle de şairler için… Şairlerin 

dünya barışında (insanlık yaşamında) 

önemine değiniyor, şair olmanın ne tür 

özellikleri barındırması gerektiğini de 

açıkça ifade ediyor. Tüm bunları şiirin asli 

dili olan imgesel söylem üzerinden 

gerçekleştirerek yapıyor: 

“Şairsen/ duyarlı olmalısın yaşama// 

Ürkek ceylanlar/ korkmadan inmeli 

sularına/ sarmaşıklar/ aşka sarılmalı/ 

dallarına// Bostanını köreltmeden/ 

yaşamalı ayrıklar/ bir mantar 

biterken kökünde/ ışığın süzülmeli 

üstüne…// Şairsen/ sedirler, taygalar/ 

meydan okumamalı makilere/ bir 

kayacığa düşen tohum/ can bulmalı 

dizelerinde// Şairsen/ albatros 

kanatlarında/ umut taşımalısın tüm 

kıtalara/ ayrılık değil özlem uçurmalı 

turnalar/ şahinler, kartallar kanat 

vurmalı göklerinde/ savaş aygıtları 

yerine// Şairsen/ sözcüklerinde utanç 

duymalı sömürgen/ gelinlik kız gibi 

süzülmeli özgürlük/ özetle/ insan 

olmalısın/ şair olmadan önce” 

(Şairsen, S. 10). 

“Zor Olan”, dünyamızın ateş 

çemberinden geçtiği şu günlerde, barışa ve 

çocuklarımızın geleceğine dair umutları 

içinde barındıran, içtenlikli/gerçekçi bir 

yakarış…  

 
*“Zor Olan”, Niyazi Yaşar, Şiir, 

Artshop Yayınları, Nisan 2018 
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BAY HAPŞIRIK 

(Özgür İRENHÜR) 

Mızıka çalmayı çok seven, şiirden nefret 

eden Bay H. neden kendisine Bay Hapşırık 

dendiğini bilmiyordu. Onun saygı 

duyduğum en güzel mizacı, bilmiyorsanız 

bilmiyorum diyebilirsiniz diyenler gibi 

düşündüğü için, biliyormuş gibi 

davranmamasıydı.  

Soğuk kış günlerinde şişkin faturalar 

yüzünen doğalgazı yakmamak için sıcak su 

koyduğu bidona sarılarak uyumayı tercih 

ettiğini söylemesinin asıl nedeni yalnız biri 

olduğundandı, oysa ki bir kadın olsa ona 

sarılarak uyurdu, ama bunu ne bana ne de 

başka birine itiraf etmedi. 

Jazz dinlerdi, müziği üç kez 

değiştiren Miles Davis’i aşırı erkeksi bulur, 

sanat sanat için mi sanat halk için mi 

sorusuna, Osurduktan sonra sanat benim 

osuruğum içindir, der mızıkasını çalmayı 

tükürükler saçarak sürdürürdü. 46 yaşında 

malulen emekli edilmişti. Tekel Büfeye 

veresiye yapıp emekli maaşını alınca onurlu 

biçimde her ay tam söz verdiği tarihte, bir 

gün bile geciktirmeden ödemeyi prensip 

edinmiş, gerçek ismi, nereli olduğu ve 

neden Bay Hapşırık denildiği hakkında 

mahallelinin değişik teorilerini duymam 

azlıktan gelen Bay H., yan daire oturduğu 

için gayet yakından 

gözlemleyebildiğimden, açık ve net şekilde 

söylemeliyim ki, hayatım boyunca 

tanıdığım ve tanıyacağıma inandığım en 

renkli ve hayatı hüzün dolu kişiydi. 

Hüzünlü olduğu anlara tanık olamazdım 

belki ama, renkli bir kişi olduğunu yan 

daireden sık sık mızıka sesi duyunca kanaat 

getirdim, tabi, olur olmaz saatlerde beni 

yatağımdan zıplatacak gürültüyü çıkardığı 

için genelde kızar, analı bacılı küfürleri 

etmekten gocunmazdım. Belki 

küfürlerimden belki de başka nedenden 

dolayı mızıka sesi kesildikten sonra kendisi 

için hüzün ve ızdırap dolu dakikaların 

başladığını çok sonradan duyduğum olaya 

kadar, bilmiyordum.  

Durmadan konuşanlar, durmadan 

dert anlatanlar, olumsuzluklardan söz 

edenler, hayatın çekilebilir bir şey 

olmadığını söyleyenler, imamlar, 

politikacılar, aileler, kardeşler, patronlar, 

çöpçüler, kadınlar, komşular, muhtarlar, 

bozuk sifon borusundan yükselen 

tıslamalar, korna sesleri, erkekler, çocuklar, 

hayvanlar bilsin ki insanoğlu bu evrendeki 

yerini Bay H. dışında hiçbir zaman hak 

etmedi ve Bay H. dışında en kısa zamanda 

uzaylıların geri dönüşünü umutla bekliyor 

olacaklardı.  

Televizyondaki haberde 

politikacılar, partiler, ünlüler, garibanlar, 

savaş veya savaş olasılıkları, silah, petrol ve 

sigara şirketleri, dolar ve Euro, birkaç 

maymunun şirinliği, sağlık sektöründe 

yapılan kurnazlıklar, halkın sefaleti ve 

trajedisi vardı. Günlük, haftalık, aylık ve 

yıllık vergiyle uğruna milyonlarca para 

döktükleri sihir bitmiş kutunun son ve 

kaçınılmaz hali buydu. Tüm bu bağırış 

çağırış kavga ve gürültünün asıl sebebi 

nüfus sayısının dünya toprağına oranının 

sınırların üstünde olmasıydı. İnsan sayısı 

çoktu ve sayının azalması gerekliydi, 

insanlar ölürken onlardan para 

kazanılmalıydı, tıpkı ölen birini son 

kullandıkları gibi, cenaze mesaimi, mezar 

tası, mezar için toprak satın almak, mezarı 

başında dua okuyan imama para vermek 
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gerekiyordu.Çünkü öldükten sonra insan 

etini nakitte çevirmek imkansızdı. 

7 Nisan gecesi gene kanepesinde 

televizyon karşısında olan Bay H. gözleri 

kapalı algısı uyanmış halde duyduğu sesin 

sahibini öğrenemeden gene uykuya daldı. 

Ertesi gün hatırlamayacağını birçok rüya 

görüyordu muhtemelen, ama voleybol topu 

uzaktan seke seke gelip hızla suratına 

çarptığında herhangi bir acı hissetmeden 

kanepeden sıçrayarak uyandıran rüya 

dışında. 

“İnsanlar, ayak işlerini yaptıracak 

insanlar kalmayınca her şeyi hayvanlara 

yaptıracak, reklam pazarlama çalışması Biz 

de Hayvanız olacak. Çöp toplayan maymun 

görünce şaşırmayacak, inşaatta çalışan fil, 

gergedan, su aygırı deniz polisi yunuslar… 

ayrıca unutul…” 

Bay H. hafif öne doğru eğilmiş, 

gözlerini yarı yarıya açmış televizyona 

bakar halde bu cümleleri duydu. Voleybol 

topunu anımsayıp elini yüzüne götürdü, 

dişlerini ve burnunu kontrol etti. Sonra 

burnundan nefes verip geriye yaslandı, 

gözlerini kapadı. 

“…masın ki, hayvanlar ucuz, bize 

hizmet etmek için yaratılmış.” 

 Gözlerini kapamış televizyondan 

gelen sesleri duyarken, bir yandan da 

“hayvanları ele geçirdikten sonra 

durmayacaklar, insanları da ele 

geçirecekler” diye düşündüğünde akrep 

yelkovanla ikinci kez buluştuğunda, Ponçik 

terliğin teki ağzında Bay H.’ nin karşısında 

gururla beklerken kuyruğunu heyecanla 

sallıyordu. Birkaç saniye bekledikten sonra 

sahibinin onu duymadığını anlamış olsa 

gerek, terliği yerine koyup biraz ürkek 

havladı. Bekledi..biraz daha bekledi.. sonra 

hızla diğer terliği aramaya koyuldu. Bu 

esnada emeklik günlerinin tadını kanepede 

çıkaracağını hiç planlamamış Bay H.’nin 

bir kez daha uykuya daldığını göremedi.  

 Bay H. mızıka çalmayı severdi. 

Şiirden nefret ederdi. Kısa süreli mutluluğu 

için mızıka çalmayı sevmek zorundaydı. 

Kimsenin akıl almaya, sanatçı ve 

entelektüel kişiliklerin söylediklerine 

ihtiyacı kalmadığını anladığı cahiliye 

dönem yaşanırken, Buna ikna olamayan 

halk değil, buna ikna olamayan sanatçı ve 

entelektüel kişiliklerdi, onlardı buna ikna 

edilemeyen, ben mi, benim dediklerim 

neden dikkate alınmayacakmış ki, halk 

nedir, halk kendini yönetecek insanı seçen 

topluluğa denir, halk ki yönetilmek 

istenendir, işte bunu yaşıyordu sanatçıyım 

diyenler, onlara bunu veren sadece 

kendileriydi. Ben derdindeler bunlar, ben 

halkı yönlendiriyorum, ben ki ben...ben... 

benim ben onlara ne düşüneceklerini 

söyleyenim, televizyonu yeni satın almış İş 

Adamı AŞ’nin sözcüsü olmuş gazeteci işte 

böyle seslenirken, Bay H. tekrar uykuya 

daldı.  

Rüyasında sağ omuzunda beyaz 

askılı naylon bir plaj çantası taşıyordu, 

karşılıklı duran iki yarım dairelik tutma 

kolu hardal sarısıydı. Fermuarı açıp bakınca 

saçları yeni çıkmış, göz torbaları şişik, 

buruşuk ama ağlamaktan uzak yüz 

ifadesiyle göbek kordonu olmayan daha 

doğmamış oğlunu taşıdığını görüyordu. 

Doğa, doğurganlığı kadına vermişti, bu 

binlerce milyonlarca yıl boyunca böyle 

süregelirken oğlu daha doğmamış, çanta 
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kişisel plasentası olduğunu bilen Bay H. 

fermuarı kapatıp yürümeye devam etti, 

taşıdığı çantaya gözü gibi bakarken, yolun 

kenarında, uzun ağaçların ve sarı otların 

yeşermeye başladığı parkın hemen 

girişinde, meşe ağacının altındaki bankta, 

uzun ve damarlı penis, kucağına oturmuş 

birinin kıç deliğine girip çıkıyordu. Yavaş 

ritimle yapıyordu bunu. Bay H. biraz 

yaklaşınca üsteki kalçanın sahibinin erkek 

olduğunu anladı, anladığı andan itibaren bu 

ritimli seks pozisyonunda üsteki kalçanın 

deliğinden boklar çıkmaya başladı. Boklar, 

yanardağ kusması gibi dolu ve süregelen bir 

durumda oluyordu. Penisiyle girip çıkan 

erkek herhangi bir iğrenme veya hijyenik 

şaşkınlık yaşamadan penisinin üstüne 

akmakta olan boklara aldırmadan devam 

etmesi Bay H.’nin yüzünü ekşitse de 

izlemeye devam etti. Üsteki erkek yarı 

beline kadar sıyrılmış gömleğini sağ elinle 

tutuyordu, sol eliyle de içine girip çıkan 

penisi ellerken bokların bittiğini fark 

edince, hemen arkasını dönüp Bay H. ile 

göz göze geldi, Ne var o çantanın içinde, 

Pardon anlamadım, Ne var çantanın içinde 

diyorum sana sağar mısın be adam, Hiç, 

Hiç mi, dedi penisin içine girmesini eliyle 

engelleyerek ayağa kalkıp üstünü 

düzeltirken donunu giymeye çalışan adam. 

Bay H. koşarak oradan uzaklaştığında tek 

derdi ve telaşı çantadaki daha doğmamış 

oğlunu korumaktı. Parktan uzaklaştığında 

enine ve boyuna geniş bir meydana geldi, 

arabaların korna sesiyle orayı inlettiğinde 

yerinden sıçradı birden, televizyondaki 

habere göre trafik yoğunluğunun sebebi yol 

bakım çalışma olduğunu söylediğinde, 8 

Nisan’ın ilk saatlerinde Bay H. hapşırarak 

uyandı ve emekli oldu. Hapşırdı. Bir daha 

hapşırdı. Bir kez daha.Burnunu silmeye 

fırsat bulamadan gene hapşırdı.. Çok yaşa 

dedi kendine, gene hapşırdı..bir daha bir 

daha ve bir kez daha.. 

Bay Hapşırık, günde 15-16 saat 

çalışıp içindekini koruyabilmişti, hayattaki 

tek kişisel ve insani dünya rekoru buydu; 

insanın kendi acayiplerini koruyarak 

yaşlanması, tıpkı Bay Hapşırık’ın yaptığı 

gibi, o ki 20 yıla yakın çalışmış ve seri 

hapşırık krizlerine tutulduğu için emekli 

olmasına birkaç yıl kala malünen emekli 

edildiğinde Şirket AŞ’nin depo 

sorumlusuydu ve sorunun deponun tozlu 

raflarından kaynaklandığını tahmin eden 

bilmiyorsanız bilmiyoruz demeye utanıp 

her şeyi bildiğini düşünen yöneticiler 

emekli edilmeden önce hastane hastane, 

doktor doktor dolaşmasını istemişlerdi. Bay 

Hapşırık da raporlar alıp kanlar vermiş, 

kanlar verip raporlar almış, tetkikler 

yaptırmış ama tüm bu koşuşturmaca içinde 

düzenli olarak hapşırmaya devam etmişti, 

saatlerce, nefes alıp verme dışında ara 

vermeden, evde, sokakta, ofiste, otobüste, 

mutfakta, her yerde, özellikle para verdiği 

hayat kadınıyla öpüşürken kadının yüzü 

tükürük içinde kalması onun hüzünlü bir 

hayatı var dememe sebep oluyordu, bir de 

işerken hapşırınca saniyede bilmem kaç km 

hıza ulaşan hapşırığın çişin penis damarı 

çeperine yaptığı basınçla duyduğu acıydı.  

Bay Hapşırık mızıka çalmayı 

severdi, şiirden nefret ederdi, kısa süreli 

mutluluğu için mızıka çalmayı sevmek 

zorundaydı, çünkü çalarken hapşırmazdı.  

25 Mayıs gecesi yan daireden 

mızıka sesi duymadım. Odama uyumaya 

gittim. Sabah ambulans sireniyle uyandım. 

Uyku sersemi kapıyı açınca Bay H. yani 
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nam-ı değer Bay Hapşırık’ı  beyaz çarşafla 

örtülü bedenini sedyede görünce her şeyi 

anladım ve ona bir kez bile çok yaşa 

diyemediğim için hayatım boyunca kendimi 

affetmeyeceğime yemin ettim, ta ki bugüne 

kadar. Bugün benim vicdan azabımın bittiği 

gündür. 

Çok yaşa Sevgili Bay Hapşırık!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ZAMAN GALİP 

 (Dilan TURGUT)   

 

O sabah çoğu kentli gibi oda 

yağmurdan nasibini almıştı. Yağmurdan 

sonra gökyüzü ışıl ışıl ve güneş tüm 

görkemini sergilemişti, burada havalar 

böyleydi, diye sitem ederek şirkete yöneldi. 

Koskoca altı yıl oldu mezun olduktan 

hemen sonra gösterdiği üstün yetenek ve 

becerileriyle tüm dikkatler üzerine 

toplanmıştı, halinden memnun oluşunun 

yanı sıra hep bir eksiklik üzerindeydi, her 

zaman olduğu gibi bunu geri plana atarak 

gireceği toplantıya odaklandı, kaybetmek 

yok bir kez daha ayna'da kendine baktı, 

kaybetmek yok (yalnızca ayakta duran bir 

bedenden ibaretti ) yılların sonunda  girip 

yenildiği tek toplantıydı, büyük bir 

enkazdan farkı yoktu, sanki bütün gözler 

üzerindeymiş gibi suçlu ve tedirgin oluşu, 

sürekli kazanmaya programlanmış beyni 

her şey ona ihanet etmiş gibiydi. Toplantı 

odasını bir hışımla terk ederek çıkış  

kapısına yöneldi (Seni Aptal) diye 

nitelendirdi kendini, yenilmişti. Yağmura 

aldanmadan terk etti şirketi. Elinde hala 

kaybettiği toplantı dosyalarını atıp atmamak 

arasındaki o arafta atmayı seçmişti 

(kayıplarınızın üstünü örtmeyin). Günlerce 

kimseyle konuşmadan kendini 

cezalandırmayı seçti. Mutsuzluk tüm 

heybetiyle buradayım diyordu. Yeni 
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toplantılara odaklanan beyni, hırsı gittikçe 

onu yalnız bir adama çevirdi (Daima birileri 

yanınızdadır, Anılarınız) ihtiyacı olan 

dosyaların üzerinde gezinirken kırmızı kaplı 

defterinde takılı kalmıştı, yıllardır bir kez 

olsun bakmamıştı (bakamamıştı) aniden 

durup çekti birkaç değerli dakikasını 

ayırmaya karar verip oturduğu koltuğa iyice 

yerleşti, giden dakikalar ve saatler 

umurunda değildi. Kitabın son sayfasına 

geldiği zaman bir kenara bırakıp yeniden 

yola koyuldu, düşünmeden edemiyordu, 

giden yıllarını kaçırdıklarına dönüp bakmak 

istese bile zaman galipti, geriye dönüş 

yoktu... İlk kez yağan yağmura yıllardır 

oturduğu semte durup baktı, geç değildi 

caddenin karşısında ki kahveciyi 

gördüğünde yağan yağmurdan korunacak 

dosyaları için mutlulukla yöneldi içeri. 

Tahta kapıyı açıp içeri girdiğinde kapının 

üzerindeki çandan tiz bir ses çıktı, 

gördükleri onu büyülemişti. Dıştan ağır 

görünen mekan içeride büyük bir 

lunaparkın simgesiydi. Sanırım dosyalar 

hep paltonun içinde kalmalıydı, oyun 

oynamak için mükemmel bir gündü. Size en 

yakın lunaparkta görüşmek dileğiyle. 

Hayatının her sayfasında yoğun olanlara… 

 
  

 

 

   BATMAN’IN TEMİZ HAVASI 

          (Ahmet KIZILBULUT) 

Enerjimiz düşük, uykumuzu alamıyoruz, 

kronik yorgunluk kol geziyor. 

“Avokado yiyin, iyi yağlardan bol tüketin” 

deniyor, yok efendim chia tohumu furyası 

başlıyor, “Vücudunuza ekmek-şeker 

sokmayın” tavsiyesi veriliyor, spiraluna 

gibi yosundan yapılmış “süper gıda” hapları 

bile rağbet görüyor. 

Sıkıntı sadece yiyip içtiğimizde olmayabilir 

mi? 

Gıdamız yerinde ama oksijenimiz eksik 

olabilir mi? 

2 gün önce Hürriyet’te okuduğum 

araştırmanın haberi hem mecazi hem gerçek 

anlamda nefes kesiciydi. 

Türkiye’de 2010-2016 arasında solunum 

sistemine bağlı ölümler incelenmiş. TUİK 

verilerine göre bu 6 yılda solunum sistemi 

hastalıklarına bağlı ölümlerde yüzde 99 

artış saptanmış! En fazla artış 15-44 yaş 

arasında. 

Yani genç insanlar gittikçe daha çok 

solunum sistemi hastalığı geçiriyor. 

Şehre basan tuhaf sislerin, özellikle sis 

varken arada durup dururken 

öksürdüğünüzün farkında mısınız? Yani 

esas tehlikenin farkında mısınız? 

Soluduğumuz hava berbat. İstanbul’da ve 

büyük kentlerde, kentsel dönüşüm kaynaklı 

inşaat tozları, termik santraller, fosil 
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yakıtlar, filtresiz bacalar ve yoğun trafikten 

neredeyse oksijen kalmamış. Türkiye’de 

havası temiz sadece 6 il var: Artvin, Bitlis, 

Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale. 

Kirli hava elbette solunum enfeksiyonlarına 

sebep oluyor. Üzerine koy bir de farklı 

topraklardan göçlerle gelen bağışıklık 

sistemimizin yabancı olduğu virüsleri... 

Araştırmanın yapıldığı 6 yılda insanların 

öldüğü solunum sistemi hastalıkları, öyle 

karmaşık, duyduğunuzda korktuğunuz 

türden şeyler değil. Grip ve zatürre! Yani 

sağlıklı, genç bir insanın dinlenme ve 

tedaviyle kısa sürede atlatacağı 

rahatsızlıklar. Ama işte, hava rezalet, 

akciğerler ne yapsın? 

Aslına bakarsanız egzoz, kömür dumanı ve 

inşaat tozuyla dolu, kapası kapalı bir 

garajda 24 saat oturup, “Öğlende somon ve 

avokado yiyelim, çok sağlıklı” diye sohbet 

ediyoruz. Son yıllarda hayat hikayemiz bu! 

BOĞAZİÇİ TARTIŞMASINA KATKI 

Akademik başarı, okuldan çıkan insanların 

dünyada bulunduğu pozisyonlar, oradan 

mezun olup gidip yüksek lisans-doktora 

yaptıkları yurtdışındaki okullar filan, zaten 

uzun uzun anlatmaya gerek yok... 

Ama 90’lı yılların Boğaziçi 

Üniversitesi’nden aklımda kalan 

fotoğraflardan biri şudur: Diğer 

üniversiteler başörtülü kızları içeri 

sokmazken, kapılarda protestolar, itiş 

kakışlar yaşanırken, biz üzerimizde 

şortlarımız, yanımızda başörtülü 

arkadaşlarımız, beraber çimlere uzanıp ders 

çalışır, muhabbet ederdik. Bizim okulda 

okuyup haberleri az takip eden bir öğrenci, 

üniversitelerde başörtüsünün yasağından 

habersiz bile olabilirdi, öyle ifade edeyim. 

Son yıllarda iyice ve özellikle bilenen 

kutuplaşma, kılığa kıyafete, yaşam stiline 

göre ayırım yapma, taraf belirleme, o tarafa 

göre belli kesime imtiyaz verme, 

Boğaziçi’nde o zaman bile yoktu. 

Muhteşem bir çeşitlilik, karşılıklı tahammül 

ve nezaket hüküm sürerdi. 

Bu açıdan bakıldığında, hem daha evrensel, 

hem daha ideal, hem daha yerli ve milli ne 

olabilir, bilemiyorum... 

OĞLAN DAYIYA, KIZ BÜYÜK 

NİNEYE 

İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili dedikodu 

yapmayı çok seviyorum. Zaten dedikodu 

yapacaksan magazin ünlüsünün değil, en 

kralının dedikodusunu yapacaksın! 

Prens William ve Kate Middleton’ın kızları 

Charlotte anaokuluna başladı. Aman Allah 

her yer bu küçük kızın kırmızı palto ve 

ayakkabılı, pembe atkılı okula başlama 

fotoğrafıyla çalkalanıyor. Ve şu tartışılıyor: 

Sizce küçük Charlotte anneye mi babaya mı 

benziyor? 

Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım ve 

fotoğrafa dikkatle bakalım. Ben baktım, 
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dedim ki “Bu kızı bir yerden tanıyorum 

yahu”! Sonra uyandım. Karşımda kırmızı 

palto giymiş, pembe atkı takmış, 

kırışıklıklarını photoshop’la sildirmiş 

Kraliçe Elizabeth duruyor! 

Charlotte gayet net ki, anneye babaya filan 

değil, büyük nineye çekmiş! Şimdi Kate 

düşünsün! 

Bu vesileyle Elizabeth’in hayatını ve 

İngiltere’nin o dönemini konu alan The 

Crown (Taç) dizisini şiddetle tavsiye 

ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDEBİYAT GÜNLÜKLERİ 

(Hilmi SAVUR) 

1. Nergis çiçeğinin ismi mitolojik 

geçmişe dayanır. Adı Narkissos olan 

yakışıklı, güzel ama bir o kadar da kaba 

ve kırıcı bir genç varmış. Kendisine 

kimseyi layık görmeyen, kendisini 

sevenleri aşağılayan  bir genç. Tanrılar 

bu kibirli ve kırıcı davranışlarından 

dolayı gencimizi “kendi kendisine âşık 

olmak” la cezalandırmış. Tanrılar 

tanrısı Zeus kibrinden yanına 

varılmayan tiplere ibret-i âlem olsun 

diye Narkissos’u güzel kokulu bir çiçek 

haline getirmiş. Nergis çiçeği 

(Narcissus). İslam tasavvufunda ise 

şiirlerde nergis çiçeğinin “daima 

bekleyen gözler”e benzetilerek 

kullanıldığı görülüyor. Divân şiirinde 

mahmurluk, uykusuzluk, mest olma 

gibi hâller nergisin sembolü halindedir. 

Divân şairleri çok az olmakla birlikte 

“abher ve zerrîn- kadeh” kelimelerini 

de nergis anlamında kullanmışlardır. 

Sûdî Efendi “Hâfız Şerhi”nde nergis ile 

ilgili; “ koyu ela gözlü dilberin çeşm-i 

ki, ona şehlâ ve ahberî derler.” Divân 

şiirinde nergisle yapılan tamlamalar 

vardır; “nergis-i fettan”, “nergis-şehlâ”. 

Nergis-i fettan, âşığın gönlünü allak 

bullak eder. Âşık bu gözleri gördüğü 

zaman kendinden geçer.     

“El çek kat’i nazar kılmış 

ilacumdantabîb 

Bildi gûya kim harâb-ı nerkis-i 

fettânunam.”                                                       

Fuzûlî 

(Hekim benden ümidini kesip beni 

tedaviden el çekmiş,  



 

 

       K a r a k e d i  K ü l t ü r ,  S a n a t ,  E d e b i y a t  D e r g i s i ,  Y ı l :  2 0 1 8 ,  S a y ı : 1 6  
S a y ı : 1 5  

 

Sayfa 40 

sanki senin fitneler koparan nergis 

gözün yüzünden harâb olduğunu 

bilmiş.)   

   Nergis İle İlgili Mısralar;   

“İki gözi nergis-i şehlâya benzer dilberün 

Bûy-ı zülfinündamâğan belki anberdenlezîz 

“                                              

Muhibbi  

(Sevgilinin iki gözü şehlâ nergise benzer.    

Saçının kokusu damağına belki amberden 

daha hoş gelir.)  

“Nergis asâya düştüğü dâimdegülaceb 

Sevdâ-yıçeşminün seherinden sakîmdür.”                                  

 Ahmet Paşa  

(Nergis, deyneğe düştüğü zaman değil de     

gözlerinin sevdasının seherinden mi 

hastadır acaba?)   

“Ey beni sünbüllerindenzâru  ser-gerdân 

iden    

Göze göz nergisleriyle vâlih ü hayran iden.”                                            

              Amrî 

( Ey beni saçlarından kaygılı, perişan eden,    

göze göz gözleriyle şaşkın ve hayran eden 

sevgili.)   

“Çeşmün ile kâmetünkaşuntururken ey 

sanem   

 Nergis ü serv ü hilâle bakmaga’ar 

eyleyem.”                                        

                             Mesîhî 

(Ey güzel! Gözlerin, boyun, kaşın 

dururken nergise, selviye , hilâle 

bakmaya utanırım)   

Divân şiirinde Mesîhî nergisi redif 

olarak bir şiirinde kullanmıştır;  

“ Çemende bülbülizâr itmeye seher 

nergis      

Kaya bakışlar ile eyledi nazar nergis”   

2. ” İncecik’ten bir kağar yağar,            

Tozar elif elif diye             

Deli gönül abdal olmuş,            

Gezer elif elif  diye.”  

Karacaoğlan’ın bu dörtlüğünde 

geçen “İncecik’ten” kısmı 

Kahramanmaraş’ın bir köyüymüş. 

Karacaoğlan o köyü belirtmek 

istemiş. 

3. “ O güzel ismini son nefesimde            

Anıp da bahtiyâr ölmek isterim.”                                                                     

Rızâ Tevfik Bölükbaşı 

 

4. Ece Ayhan, “dipyazılar” diye 

nitelediği Kolsuz Bir Hareket 

isimli kitabındaki söyleşilerden 

birinde, “ Bir gün Kızıltoprak’ta 

konuşuyorduk. Cemal Süreya 

bana uzatma işaretinin bir 

uygarlık göstergesi olduğunu 

söylemişti.” 

 

5. 17. y.y Hiciv şairi Nef’i 4.Murat 

tarafından idam ettiriliyor. 

Arkadaşı Rıfkı bu durumu şöyle 

anlatıyor ; 

           “ Gökten zendan indi siham-ı 

kazasına     

Nefi dili ile uğradı Hakk’ın belasına”   
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6.  “Nokta kadar menfaat için virgül 

kadar eğilme.”     

               Atasözü     

7. Prof. Dr. Süreyya Ülker’in tıpla 

ilgili olarak ürettiği kelime sayısı 

doksan üç bindir.  

 

8. “Gönlüm dolu âh u zâr kaldı…”   

    Abdülhak Hamid- Makber’den 

“Bir gönülünâh u zâr ile 

dolmasının ne demek olduğunu 

gönlü rahat olanlar anlayamazdı.”                                

Nihal Atsız- Ruh Adam’dan   

 

9. SvetlanaAleksiyeviç’in “Çernobil 

Duası” kitabından bir bölüm; 

“Dünya ikiye bölündü: Bir biz 

varız, Çernobilliler bir de siz, 

bütün diğer insanlar. Fark ettiniz 

mi bunu?”   

 

10. Susmak sözsüz bir iletişim 

türüdür. Bazen insan susar 

konuşması gereken yerde, bazen 

insan susar, anlarsın 

mimiklerinden içinde bir hatipin 

bangır bangır konuştuğunu, bazen 

susmak Abdülhak Hamid’in 

dediği gibi, “ Susmak bazen en 

güzel şiirden daha manalıdır.”   

 

11. “ Adımın anlamı seni sevmektir.”   

 İbrahim Tenekeci 

12. Tüm hayallerini, aynı masada 

karşılıklı çay içmek istediği 

kişinin üstüne kuran insanlar 

tanıyorum…  

                  Umutlu, sabırlı, sevdalı… 

 

13. “ gelmiş dayanmışım demir 

kapısına sevdanın     

ben yaşamıyor gibi yaşıyorum.”                                        

Sezai Karakoç 

 

14. Uluğ Bey Buhara Medresesi’nin 

ahşap kapısına şunu yazdırmıştır: 

“ İlim edinmek her Müslüman 

kadının ve erkeğin ödevidir.” 

 

15. Attilâ İlhan, “ divân şiirini 

bilmeyen, oradan beslenmeyen 

şairin, kendi şiirini oluştursa da 

Türk şiirinde kalıcı bir yer 

edinmesinin mümkün olmadığını” 

söyler. 

 

16. Dil Üzerine ; 

“Dil, bir milletin binlerce yılda yaratıp 

işlediği bir zekâ ve duygu hazinesidir.”                                                                                 

                                                                      

Nihal Atsız 

“Dilini kaybeden millet, yaşamak hakkını 

çoktan kaybetmiştir.”     

                                                                                       

Cemil Meriç 

17. “Bir zamanlar üç kıtada hükmü 

yürüyenler üç dilde şiir 

söyleyenler vardı. Şimdi üç tarafı 

denizle kuşatılmış bir yarımadada 

kendi dilinde kendisini ifade 

edemeyen gençlerimiz var.”   

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN- 

TDK Başkanı 

 

18. “Mücrimim bîçareyim, 

muhtacınım ben her zaman  

Cürm-ü isyanım büyük, almaz 

zemin-ü asuman”                          

Merhabâ Bahrî- Mevlîd-i Şerif   
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      GÖNÜL DİLİ 

(Süleyman DEMİRSOY)  

 

Dil nefsin olmuş esiri 

Ne söylesen yok tesiri 

Gönül dilinden bilmeyen 

Anlayamaz birbirini 

 

Hem tavırdan hem duruştan 

Bir tebessüm bir bakıştan 

Anlar halinden şüphesiz 

Gönül dilini konuşan 

 

Kapansa da bütün izler 

Sırrını yürekte gizler 

Gönül dilinden bilene 

Ulaşır gizlice hisler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      DURMA 

    (Derya ATEŞ) 

 

Dağların doruklarında efkarımla 

Yine yazıyorum sana tüm benliğimle 

Kalemimi gözyaşlarınla ıslat 

Durma çık git burada bitiyor vuslat  

 

Mutluluk bir misafir misali  

Çalıyor kapını usulca  

İçeri davet edecek misin acaba 

Benden sana gelen yüreğimdeki aşkınla  

 

Durma,çığlığın inletsin yeryüzünü  

Yüreğimdeki kıvılcım yaksın tüm benliğini  

Sana doğru yürüdüğüm bu yollarda, 

Nefessiz kalan bir sporcu gibi hızla atıyor 

kalbim, dururcasına... 
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            BİRKAÇ BİN KIRINTI 

               (Barış KİYE) 

 

Yaramaz ve çirkin bir çocuğun gülümseyen 

yüzüyüm 

Bir öğle vakti yağmursuz sonbaharda. 

Ellerim düş kırıntılarıyla dolu 

Deli gömleği giymiş gibi kirli 

-Çizgili yüzüm- 

(Kederli) vişne çürüğü pantolonum 

Güneşle raks edercesine uyumlu. 

Bir ara fark edilmeksizin, 

Ağaçtaki yalnızlığımı taşlıyorum 

İçimi dürten eflatun iblise inat.!! 

Çok yönlü yalnızlığın  reenkarnasyonunda 

Yaşlanan bir ağaç oluyorum ardı sıra 

Köhne kökleri ışığında gülümseyen. 

Ömrümde taşlama merasimi yaşanan, 

Bir iblisi ölüyorum halihazırda.(!). 

Belki de yalnızca bir taş oluyorum 

Kızılı kör bir sevdaya armağan. 

Kısa kestirip zamanı bir nefesten sonra 

Attıkça çoğalıyor içimdeki düş kırıntıları 

Dur durak bilmeyen bir hınç misali. 

Tam da ayaklarımın baş ucuna düşüyorum 

Dalından kopmuş kurumuş bir yaprak gibi. 

Üçünü birden oynuyorum bir zamanda, 

Ağaç, taş ve iblisin meçhul fiyaskosunda.!! 

Kendimden korkuyor ve 

Koşuyorum deli bozuk bir telaşla 

Eve giden uzun ve kör bir yolda. 

Birden konuşmaya başlıyorum kendimle 

Senli ve senden cümlelerle.!! 

Bir iki patikayı aştıktan sonra 

Elimde sımsıkı tuttuğum usum 

Terliyor apansız ekimin soğuğunda. 

Usumsa vücudumu kemiren bir dünya. 

Ve birden tüm konuşmam, 

Gülümsüyorum dedi gözlerim ve dişlerim 

Kırık bir düşün yok oluş heyecanıyla. 

 

        AFORİZMALAR 

         (Adem ASLAN) 

1. Çocuklar fidan gibidir, bazen onlara 

su olmalıyız, bazen de güneş 

olmalıyız, büyümelerine katkı 

sunmalıyız. 

2. Sevgi ile bak herkese, bu dünya 

kime kalacak Saygı ile bak herkese, 

bu insanlık da yol alacak. Ahlak ile 

yola gittiğinde, insanlık huzur 

bulacak. İlim ile yolu yürüdüğünde, 

herkese ders olacak.  

3. Doğru yoldaysan deniz bile ikiye 

ayrılır, yol verir sana. Yanlış 

yoldaysan düzlük bile engebeli, zor 

gelir sana  

4. Gerçek sevgi yüzüne gülmek ile 

olmaz Çünkü gülüşün arkasındaki 

gerçekleri görünmez. Gerçek sevgi 

güzel sözler ile olmaz. Çünkü güzel 

sözler arkasındaki samimiyet 

bilinmez. Gerçek sevgi gözündeki 

ışık ile olur. Çünkü ışık hem 

sıcaklık verir hem de aydınlatır. 

5. Nerede bir gül görsen git yanına: 

kimi kızarmış, kimi sararmış, kimi 

pembeleşmiş, kimi beyazlaşmış ve 

kimi morarmıştır ; İnsanlarda hayat 

da gül gibidir, herkes kendine bir 

renk almış 
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ÇOCUKLUĞUM 

(Oğuzhan CEBECİ) 

 

Çocukluğumu karda ayaklarım ıslanmasın 

diye  

Botumun içine giydiğim poşetin içinde 

unuttum.  

Üşümesin diye ellerime geçirdiğim 

çoraplar, artık yok.  

Kardan adamlarım terk etti beni, 

Burnuna koyduğum havucu çalan karga 

kızmıyorum artık sana.  

Lapa lapa yağarken pencerenin önüne 

oturup tutmasını bekleyen,  

Kimse basmasın diye dua eden,  

O masum çocuk büyüdü.  

Şimdi her yağdığında, 

Kendimi dışarı atıyorum karların arasında 

çocukluğumu arıyorum... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        - SEN- 

(Ahmet ALKAYIŞ) 

 

Doğan güneş gökyüzünde,  

Bahçemde açan, solmayan gülsün, 

Güneş 

          ne kadar 

                           uzaksa 

                                     dünyaya 

Onun kadar  

                   sende 

                             uzaksın  

                                         bana 

Dünyayı aydınlatan, ısıtan değil midir ki 

güneş? 

Sen benim ısıtanım aydınlatanım’sın. 

Bahçemde güller ektim 

                                    soldu,  

                                            döküldü, 

Sen ne soldun,  

                    ne döküldün. 

Yaz-kış; gece-gündüz, 

Her  saat-ı fani hatırdasın,  

                           Kalbimde… 

                                 her şeyimsin… 
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NEYİ BİLİYORUZ Kİ? 

(Çetin KORKMAZ) 

      Koskoca bir hafta geçti ben köşeme ne 

yazacağımı bilemedim. Çağımızda 

insanların düştüğü duruma bende mi 

düştüm acaba.  

İnterneti açıp kendi adını soyadını yazıp 

görsellerden aratanlar gibiyim.  

Akşama hangi yemeği pişireceğini 

bilmeyenler gibi.  

Hangi arkadaşıyla gezeceğini bilmeyenler 

gibi. 

Hangi kıyafeti giyeceğini bilmeyenler gibi. 

Hangi evi alacağını bilmeyenler gibi. 

Hangi başarıya nereden başlayacağını 

bilmeyenler gibi.  

Hangi okula gitmek istediğini bilmeyenler 

gibi. 

Hangi işte çalışacağını bilmeyenler gibi. 

Hangi arabayı alacağını bilmeyenler gibi. 

Hangi haberleri izleyeceğini bilmeyenler 

gibi.  

Hangi şans oyununu oynayacağını 

bilmeyenler gibi. 

Koltukları nasıl yerleştireceğini bilmeyenler 

gibi. 

Hangi tatil beldesinde hangi bayramı 

geçireceğini bilmeyenler gibi. 

Hangi arkadaşının kuyusunu nasıl 

kazacağını bilmeyenler gibi.  

Hangi marketten hangi kimyasal gıdayı 

alacağını bilmeyenler gibi. 

Hangi fotoğrafını profil fotoğrafı 

yapacağını bilmeyenler gibi. 

Hangi diziyi izleyeceğini bilmeyenler gibi.  

Hangi spor dalıyla uğraşacağını bilmeyenler 

gibi. 

Hangi sanatçının diyetini uygulayacağını 

bilmeyenler gibi. 

Hangi enstrüman kursuna gideceğini 

bilmeyenler gibi.  

Şampuanı marka lakin ucuz gıdalarla 

beslenenler gibi. 

Hangi yarışma programına katılsam da 

zengin olsam diyenler gibi.  

İstiklal marşını söylerken nasıl playback 

yapacağını bilmeyenler gibi.  

GİBİ, GİBİ, GİBİYİM.  

İşte birçok bilmeyen vatandaşımız misali 

bende köşeme ne yazacağımı 

BİLEMEDİM. 
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FAUST 

(Oğuz ANIL) 
ah ah ah! öylesine içten sevdiğim o bakışlarda 

bir eşek gibi gözlerin vardı ve mahzun bakardı 

unutamadım sevdiğim kadının gözlerini o 

hüznü artan yıllarda 

sadece kaldı bitmiş şarap şisesini paslı tortusu 

gibi 

düşler yaşananlar silindi gitgide 

onu pek çok sevdiğim yürekten sevdiğim 

kadınım 

mefitofelesle yapılan antlaşmaları hatırladım 

ben doktor faust olarak 

şeytanıda aldatmıştım ben eğer yanılmazsam 

sakat iblis aşkın onu yendiğini gördü 

iyiliğin kötülüğe zaferi oldu 

bense yüz dört yaşında bir ihtiyar oldum 

durmadan çalışmanın yorgunluğu ama ateşim 

söndü sonunda çoktandır 

bir kıvılcım çakmaz oldu 

ilim irfan ateşi aldı beni eskiden 

şimdilerdeyse hayat ateşim bile parlamaz çok 

uzundan beridir 

korkuyorum tek mezar taşı çarmıha geriliyorum 

kabuslarımda 

Tanrının gölgesinde olmak istiyor artık 

vahşet vahşet dünyada toprakta 

yeryüzü toprağında uzanayım sessizce 

uyanığım,çünkü vahşet ve dalalet yaklaşıyor 

iblisin ayağı orta yerinden katlanıyor 

bilgeydim sonra aptal oldum 

ama iyilik her zaman kötülüğün sonudur 

hem  yerde hem gökte arasında 

doğru olamazsın insan olmadan 

yarin olmaz umut olmadan 

mefisto bir pençeyle etimi ve kemiklerimi 

parçalayacaktı 

çok basit zannetti o insanlık denen o nesneyi 

aşk herşeyin başına galip geldi 

ve bense düşüyorum durmadan 

ve öleceğim ansızın günün birinde 

her şey benim için yaşar 

o anda güneşin ışığı altında 

günlerin sonu geldi! 

hisset rüzgarı gecenin koynunda 

çöllerdeki  vahalar çiçeklerini açtığında 

bende kanatlanıp gideceğim sonsuza 

ölüm kurtuluşudur insanın 

bitecek tutsaklığım yeryüzünde 

mutluluk saracaktır ruhumu yakında 

mefisto senin o sonsuz şarabında 

bir daha asla içmeyeceğim 

korkunun sarhoşluğunda 

sislerin arasında 

görmeyeceğim o pis yüzünü 

ayın karanlık yüzü senden aktır 

bu soğuk ve kapkara gecede 

yine sarılıyorum neşeli şarabıma 
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        ZAMAN 

 (Talha BAYANA) 

 

Zamanın geçtiğinin bilincinde olmak kadar 

Zor bir şey tanımadım ben. 

Bilmedim ben, başıboş olmayan 

Çaresizliğimin pırıl pırıl olan 

Dişlerinin seslerini. 

Gözyaşlarımın yeryüzüyle buluştuğu 

Andaki yumuşak sesini duymadım  

Ve daha hissetmedim. 

Ağladım hep boşu boşuna  

Yeryüzü dolup taşana kadar. 

Ayrılmak istemedim 

Ama Ayrıldım istemeden. 

Sevmedim, sevgimin samimiyetini. 

Anlaşılmadım, hiçbir zaman. 

Zaman dediğim andaki  

Dişlerimin gıcırtısını anlamadı o. 

O, kim mi? O, zamanın ta kendisi. 

Ve dahi efendisi. 

 

 

 

 

 

 

    BEYAZ  ZAMBAK 

(Hamiyet KOPARTAN) 

 

Kime sorsam bilir beni, 

Uzun uzun anlatır hikâyemi, 

Asaletimi, letafetimi, 

Gençliğimi, zarafetimi. 

 

Herkes sever de kokumu, 

Pek de bilemez huyumu. 

“Çağın hastalığı” derler, 

Beyaz zambağın yokluğu. 

 

Benim şarkımı benden dinleyin, 

Beyaz zambağa kulak verin. 

Rüzgârın sevdası gönlüme değince 

Gözümü gözünden sakındığıma inleyin. 

 

Bıyığı terleyen delikanlının 

Mahcup bakışıdır beyaz zambak. 

Bembeyaz gelinlik içindeki kızın 

Kırmızı kuşağıdır beyaz zambak. 

 

Züleyha tanıyamadı bir türlü beni, 

Ne kadar anlatsam, anlayamadı hislerimi. 

Zindanlarda çürüse de bedeni, 
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Yırtılan gömlektir beyaz zambak. 

Sevdanın bir itibârı var, 

Usûlü var, erkânı var, 

Her yürek taşıyamaz, 

Beyaz zambağın vicdânı var. 

 

Takvimden yaprak düşer, 

Gün biter, ay döner, 

Değil yıl, asırlar geçer, 

Beyaz zambak hep yerindedir.             

 

Her şeyin bir zamanı var. 

Her çiçek bir gün solar. 

Mevsimler değişse de 

Beyaz zambak hep açar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMKANSIZLIĞIM 

(Gizem ALIŞAK) 

 

Kimse yok mu 

Bu beyinsiz beynimi darmadağın edecek. 

Bıktım seni bana hatırlatan her 

hareketimden. 

Nefes almam dahilliğinde. 

Gün geçtikçe kendimden  nefret etmeme 

Sebep oluyorsun 

Sen kendimden nefret etmeme sebep 

oluyorsun. 

Şimdi 

Artık uyarılmaya muhtaç biri gelip beni 

uyarsın. 

Şimdiye kadar yasalara hiç uymayan biri 

Gelip bana yasalara uymam gerektiğini 

ögretsin . 

Şimdi 

Çorap değiştirir gibi yâr değiştiren, yâre 

manita diyen züppe 

Gelip bana sevmeyi öğretsin. 

Bulutlar 

Nasıl gözyaşlarını sildiklerini öğretsin. 

Bu evren,  

Bana  tüm bu imkansızlıkların içinde  

Seni nasıl sevemeyeceğimi anlatsın ki 

Bir imkansızlık daha eklensin. 

Ah benim en güzel imkansızlığım. 
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  GÜL VE DİKEN 

  (Gülcan IŞIK) 

 

kara bir perde iner 

gözlerime 

yüreğimden çekilen iplerle 

dokudum özgürlüğü 

hücrelerime 

dört yanım ihanet çemberi 

gül ve diken 

koyun koyuna yatar 

karanlığın kör kuyusunda 

endişe bulutu asılır 

başımın üstünde 

gün ışığına çıkar 

incelikler 

büyüsüne kapılırsın yaşamın 

korur mutluluğunu 

mavi gök 

engin deniz 

sıcak toprak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BEKLİYORUM 

(Servet ÇOLAK) 

 

Çepeçevre kuşatılmışım 

Yeryüzü asit ve barut kokuyor 

yerle gök arasında 

yüreğimin dalgaları 

sendeliyorum 

geçmiş ne kadar sönükse 

gelecek öyle bulanık 

insan avlıyorlar kuşlardan fazla 

“anne bak, kuşa ölüm değmiş” 

diyen ufak kız çocuğu  

kuşun yanına düşüyor 

uygarlığın çimlendiği Altın Hilal’de 

kardeşlik çiçeği kuruyor 

ah, yaşamak hep zordu 

biliyorum 

doğada, çocuklar da hesap soracak 

biliyorum 

bir yerlerde çimleniyor bir tohum 

biliyorum 

sabırla, sessizce bekliyorum  

evet, bekliyorum 

ufuk çizgisinde gözüm 
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                                       (Zeynep ÖZMEN)  

                                    (Necmettin YAĞCI) 

                                         (Hüseyin Aslan) 
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