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-Dergimiz hiçbir ücret karşılığı satılmaz. 

Dergimizde yayımlanan yazıların tamamı 

gönüllük esasına dayalı olup sorumluluğu 

yazarına aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  SUNUŞ YAZISI 

21. sayıya bir vefat haberini 

duyurarak başlamak istiyorum. Dergimiz 

kıymetli bir yazarı kaybetmenin üzüntüsü 

içindedir. “Öyle basit değildi sevdalarımız, 

yürektendi, derindendi. En iyi biz bilirdik 

sevmesini, yanıp tutuşup kül olurcasına” diyen 

şair Ata Ağaya’yı 13.10.2018 tarihinde 

kaybettik. Yaşama doyamadan genç yaşta 

aramızdan ayrılan Ata Ağaya’ya rahmet, kederli 

ailesine başsağlığı diliyorum. 

Geçen ay, Yunus Emre sevgi, hoşgörü, 

kardeşlik şiir yarışması seçki şiirler e-kitabını 

yayımlamıştık. Şenay Aybüke Yalçın şiir 

yarışması seçki eserler e-kitabını da yayımladık. 

E-kitaplarımıza web adresimizden hiçbir ücret 

ödemeden ulaşabilirsiniz.  

Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli, 

Ümit Yaşar Oğuzcan, John Milton, Faruk Nafiz 

Çamlıbel, Nevzat Üstün, Nahit Ulvi Akgün, 

Celal Sahir Erozan, Wilfred Owen, Suat Taşer, 

Enver Gökçe: Kasım ayında yitirdiklerimiz.  

Ölüm bütün insanlar için doğal bir 

sondur. Geride insanların yararlanacağı iyi, 

güzel ve kalıcı eserler bırakabilmektir mühim 

olan. Unutulmaz olmak böyle bir temele 

dayanır. Hatırlanmak isteyen arkasında 

insanlığın yararına eser bırakır. Aklını 

insanlığın yararına kullanabilene ne mutlu! 

10 Kasım tarihte büyük bir devlet 

adamının bu dünyadan ayrıldığı gündür: 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikali. 

Saygı ve rahmetle anıyoruz.  

Bu vesileyle Mustafa Kemal’in “benim 

en büyük eserim” diye tarif ettiği  

Cumhuriyet’in 95. yılını da coşkuyla   

kutluyoruz.   

78.000 okuyucuyu geçen dergimizin 

bu sayısına katkı sunan yazı sahiplerine 

teşekkür ederim. 

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere, 

esen kalın!  

    Doç. Dr. Yusuf ARSLAN/27.10.2018  
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         AYNA’DA İZİN VAR 

                 (Tan DOĞAN) 

kırılmak içindir ayna    

kırılmak iç/‘in’dir kalp 

keder’in suçlusu kader 

avuntudur ‘aşk’ 

“sır” denince şeytan gelmez akla 

su’da suratın sûreti gölgesiz kalmaz 

‘ben’ kadar ne yalan var dünya’da 

‘zaman’ın öldüğü zaman hakikât başlar 

 önü-ardı yitik zâten her ‘yer’in 

âh bilindik kelimeler  bilindik ‘hayat’ 

bir harf var henüz iç/‘in’i açamamış 

her ân kan desem anlar mısınız 

hiçbir şey yok korkacak  ölüm dâhil 

ey ‘acı’  sen olmasan ‘iyi’ydi 

başı-sonu hüzün ‘insan’ın 

bulut’a sis’e rüzgâr’a inanın 

“kuş” denince kâinat düşsün aklınıza 

“kum” denince çöl: kuru-göl 

yağmur mürekkebidir yaz(g)ının 

sonra duman sonra is sonra iz 

silinecek ömür durmaz nasılsa 

 

 

 

 VE KALDIK YİNE... 

   (Gökhan ASAN) 
. 

Ve kaldık yine  

Yalnızlığa, vuslata, kedere... 

Bir yaprak gibi savrulduk 

Sararmadan düştük ayaklar altına 

Neydi be o sevda öyle 

Bir fragman gibi geçip gitti 

En heyecanlı yerindeymiş gibi, 

Kesildi elektrikler, lambalar sönmüş gibi 

Yahu bir durun be,belki sonu güzel olurdu 

Belki gerçekten severdi  

Giderken bile severdi belki. 

Ve kaldık yine, 

Sönük bir sigaraya, 

Baştan sona kesilmiş hayallere, 

Ucundan kaybolmuş umutlara. 

Aaa durun durun; 

Mutluluk diye bir şey vardı 

Sahi o ne oldu var mı hala? 

Yoksa sadece filmde mi kaldı? 

Vay be vay be neymiş böyle 

Ne sevdaya kaldık 

Ne mutluluğa, ne de  

Dumanından keyif çıkaran bir sigaraya 

Kapatın perdeleri  

Elveda deyin yeter bu kadar 

Bir filmin daha sonuna geldik 
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                BİR GÜN 

      (Mansur EKMEKÇİ )  

 

Bir damla su iken et-kemik oldun 

O canın hesabı sorulur bir gün. 

Helal yoldan geçtin haramla doldun 

Hesabın divanda sorulur bir gün. 

        Sıdk ile bağlan bir güzel cemale 

        Bağlan ki eresin her dem kemale 

        Sofranı açarsan yoksul bêmale 

        Gönül evine rızk verilir bir gün. 

İnsan-ı kâmil ol, cana kin gütme 

Öne çıkmak için komşunu itme 

Bilmediğin yola cahille gitme 

Vakıf olduğun sır yerilir bir gün. 

             Kul hakkına meyil verenden isen 

            Mazlumu çarmıha gerenden isen  

           Anneyi, babayı yerenden isen 

           Akıbet başına sarılır bir gün. 

“Benim” diyen hani, şimdi nerdeler 

Işıksız, karanlık derin yerdeler  

İnmiş göz üstüne kara perdeler 

Benlik duvarları daralır bir gün 

         Güvenme bindiğin mevki atına  

         Şöhretin seninle gitmez batına 

        Çıksan gökyüzünün en son katına 

        Cismin toprak ile karılır bir gün. 

  ZAMANA TUTSAK 

(Hızır İrfan ÖNDER) 
  
sığındığım düşlerim 

zamana tutsak 

yüzümde derin gam izleri! 

  

dokunma yüreğime 

kabuk bağlayamıyor 

hiçbir yaram! 

  

maviliğini yitirdi gökyüzü 

bulutlar hoyrat mı hoyrat 

üşür içimdeki yetim çocuk! 

  

mendireği yok acılarımın 

kırılır tutunduğum dallar 

sahiplenir beni yalnızlık!.. 

  

defolu bir eşyadır dünya! 
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                     AŞKTAN 

       (Özge ARTIKASLAN) 

Ellerine dokundum, parmak uçlarına  

Kalbine, ruhuna, duygularına. 

Bir akşam vakti bir merhaba ile 

Hayatına dokundum, geri çevirmedi.  

Yıldızlar.  Yıldızlar bile farkında.  

Meteor yağmuru değil!  Tüm evren 

sevişiyor 

Aşktan. 

Yağmur toprağa sarılıyor, ve bir kar tanesi 

de saçlarıma  

O an dedim, unutmayalım bugünü  

Ne yarını ne dünü.  

Aşktan.  Bunların hepsi aşktan . 

Kirpiklerine dokundum, saçlarına  

Aşk olmasa bunun adı  ne olurdu ? 

Adı olmasa da eminim var olurduk 

Ben yine dokunurdum sana. 

Bir Kasım ayıydı.  

Kasım, Kasım olalı böyle aşk kokmamıştı 

Koktuk. Aşk koktuk. Kasımın yağmurları 

koktuk.  

Ellerine dokundum, bırakmadım.  

              

 

 

 

 

 

                    ÇINAR 

(Gülnar NEZEROVA)  

 

Umut dev bir çınar ağacıdır 

Dalı kırılsa da yerine başkası gelir 

Yaprağı sararıp dökülse de 

Gövdesine zarar görse de 

Yıpransa da 

İncinse de 

Kendi başını eğmez 

Gururunu yere sermez. 

Kırılıp giden dallarına değil 

Onu terk eden yapraklarına değil 

Yeniden açan tomurcuklarına 

Yeniden hayata başlayan yapraklarına 

İçinde biriktirdiği 

Yıllarca beklettiği 

Umuduna bakar 

O umutla yaşar 

Her sabah hayata başka bir aşkla bakar. 

Çınar ağacı gidenleri değil 

Gelenleri bekler 

Gelenlere umut vaad eder 

Onlara gölgesinde kucak açar 

Güneşin sıcağında  

Dertlerin kapısında 

Onlara arkadaş gibi bakar 

Kederlerini ortak yaşar. 

Nasıl da kalın gövdesi var 

Toprak altında kocaman yer kaplar  
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Sevmiş toprağını 

Sevmiş yeryüzünde yaşamayı 

Açmış gönül kapılarını 

Kucaklamış insanları. 

Çınarın uzun bir ömrü var 

Çok büyük yaprakları 

Küçücük meyveleri var 

Baksana nasıl da tutunmuş hayata 

Hiç gitmeyecekmiş gibi 

Nasıl da sarılmış toprağa 

Özlem giderirmiş gibi. 

Çınar ağacının altında 

Bahar, yaz aylarında 

Sohbete doyardı çınar 

Dinlerdi usulca oynayan çocukların 

mutluluk çığlıklarını 

Ağacın gölgesinde konuşan köylü 

kadınlarını. 

Bir başkaydı o zamanlar 

Bir başkaydı o yaşamlar 

O köy havası 

O köy hayatı 

Çınarlarla dolu manzarası 

Etrafı ağaçlarla sarılı çayları 

Şeker tadında tatlı zamanlardı 

Çocukluğun en güzel anlarıydı 

Unutulmaz çanarlı yıllardı 

Bir başkaydı o çınarlar 

Bir başkaydı o yazlar. 

 

IŞIĞINLA YOLUMU AYDINLAT 

DEYİNCE BANA PİL VERDİ 

            (Özgür İRENHÜR) 

  "Günbatımı doğada olur. Şehirde günbatımı, 

mesainin bitmesi demektir” 

Şehrin koşuşturmacasından 

sıkıldığını söyleyenleri şöyle doğaya doğru 

alalım ama inanın orada da sıkılacaklar 

çünkü durmadan telefonuyla oynayan biri 

beynini mıncıklamaya alışmış, alıştırmış 

demektir, doğanın sessizliği ve temizliğine 

bir saatten fazla dayanamaz, ona çarpar, 

canı sıkıldığından zaman geçirmek için 

akıllı telefonunu kurcalayan biri sessiz 

doğada ne yapabilir ki? Görünmez olsa, 

canı sıkılır.. insanlık bitti... Yüzyıllardır 

bunu söylediler, ama bu sefer gerçekten 

bitti, diyen adam ıslık çalmaya başladı, ama 

kimse ona bakmadı.  

Kılıçların parlaklığı arasında, serçe 

parmağının son boğumunu makasla 

delmesinin büyüsünde, kelimelerin 

limanında, ışığın hızında, uzayın 

derinliğinde, beynin sınırsızlığında 

kaybolduğunu düşünürken, bir şey olur, bir 

şey tüm hayatının ortasına kurulur oturur, 

düzensizliğin aslında köşede saklanmış 

halde bekleyen bir düzene sahip olduğunu 

anlarsın. 

-“Evlilik nasıl gidiyor? Önerir 

misin?” 

-“Kazançlar kayıplar var.. her 

zamanki gibi dengeliyor.” 

Aşk acısını, ebeveynlerin istediği 

oyuncağı almayan çocuğun yırtınması gibi 
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görüyordum. Samimi biriydim, insanlara ve 

özellikle kendime, ama kendime hem 

samimi hem de acımasız biriydim. 

İşyerinde beni beleş sigara istenecek kurban 

olarak gören kasaba kurnazına centilmen ve 

yufka yüreğimden dolayı hayır 

diyemediğim için 15 yıl boyunca içtiğim 

sigarayı bir anda bırakmıştım, bırakma 

amacımı sağlığım ve ayda 300 TL cebimde 

kalıyor diye açıklasam da, aslında o 

kasabalıya sigara vermemek için olduğunu 

kimseye çaktırmadım, çünkü köylü olmak 

güzeldi, şehirli olmak güzeldi, ama kasabalı 

olmak yarı cahil olmakla eşdeğer bir şeydi 

ve kasabalıları hiç sevmezdim, bu kasabalı 

veledin kurduğu düzende beni sigara 

koparılacak biri sanma kurnazlıklarından 

dolayı gına gelmesinden dolayı sigarayı 

bıraktığımı ona da söylemedim.Bana akıl 

veriyordu bir de... Peygamberin karınca ile 

konuşurken ağladığını söyleyen, bana, 

benim gibi birine, cahil cesaretiyle her şeyi 

yapacağına inanmış bu kasabalı bana, hem 

de bana, tüm din kitaplarını defalarca 

okumuş olan bana, Turan Dursun hayranı 

olmuş bana akıl veriyordu; 

“Bardağı yıkarken, bulaşık telini ters 

kullanmalısın” 

Ya da otlakçı biri olarak durmadan 

benden sigara istiyordu, ama onun çıkarcı 

listesinden çıkmaya karar vermiştim: 

-“Bir sigara versene abi” 

-“Sigarayı bıraktım” 

-“O da nerden çıktı?” 

O da nerden çıktı cümlesinin düzeni 

bozdun abi anlamında olduğunu 

biliyordum. Kasabalıları sevmezdim, bana 

hep aynı şeyleri söylüyorsun diyenlere, ben 

hep aynı şeyleri yapıyorum, bunda 

şaşıracak ne var” diyordum. 

Akşam elinde makbuzla kapımı 

çalan yönetici konuşmaya devam ediyordu: 

-“Sizden önceki kiracının iki aylık 

aidat borcu var” 

-“Hayatımda görmediğim birinin 

borcundan bana ne” 

-“Ev sahibini arayıp iste o zaman” 

-“Bu konu seninle ev sahibi 

arasında, sen ara söyle” 

Kafama göre takılıyordum, kimseye 

muhtaç değildim, bunu bilerek isteyerek, 

amaçlayarak ve tereddüt etmeden 

kurgulamıştım. Yönetici bir daha bana 

yaklaşamayacaktı, 6 aylık kirayı peşin 

verdiğim için ev sahibim beni seviyordu. 

Yöneticinin, benden önceki kiracının iki 

aylık aidat borcunu da cebine atmak için 

ikinci kez benden istemesinin gerçek 

nedenini anladığım için mutluydum. 

Adam ıslık çalmayı bırakıp sağa 

sola bakındı. Kimse ona bakmadı, bebek 

arabasını iten karnı yeni yeni inmeye 

başlamış, vajinası yeni yeni kendine gelmiş 

bir kadın dışında, kimse adama bakmadı. 

Kadın önce karnını sonra vajinasının 

pörsüyen yüzeyinin üstünü okşadı. 

“Hiçbir şey bilmiyoruz. Farkında 

olmasaydım daha mutlu olurdum 
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diyenlerden bıktım, farkında olmayıp mutlu 

olacağıma farkında olup mutsuz kalmayı 

tercih ederim” dedi kadın “ne kadar okusak 

da, klişelerden kurtulamayız.” 

Bir kadından her ay düzenli regl 

olmasını istemek, haksızlıktı. Kendime 

verdiğim zarardan dolayı kendimden başka 

kimseden özür dileyecek değildim ve 

apartman yöneticisinin üçüncü kez 

geldiğinde yağmurda tavanın aktığını 

söyleyerek onu, beni rahatsız etmesinden da 

çok rahatsız etmeyi planlıyordum. 

Başkasına verdiğim her sözü tutarken, 

kendime verdiğim sözlerin bir tanesini bile 

tutamamamın bende yarattığı her hangi bir 

rahatsızlık yoktu. Kurgusuz yaşıyordum, 

tıpkı yörüngesiz yürüyen çocuklar 

gibiydim, babamın işe gitmemesi, bizi 

bırakmaması için ağladıktan 20 dakika 

sonra ablamla oyun oynadığım çocukluk 

yıllarımı unutmamıştım. Ben büyümeyi 

komik bulmuş biriydim ve büyümeyi 

reddediyordum. Beni hayatta bağlayan 

birkaç şey vardı, hepsi bu.  

Maalesef, dahileri okuya okuya 

onların kötü kopyası olmuş insanları 

alkışlamak zorunda kaldığımız dönemleri 

yaşadığımızı anladığımdan beri, insanlığın 

sonu geldiğini, ciddi anlamdan delirdiğini, 

sapıttığını, daha da kötüsü ne yapacağını 

bilemeyip saçmaladığının da farkın 

varmadığına tanık olmak ne beni rahatlattı 

ne de huzursuz ediyordu, kendi 

bencilliğimin içinde yaşamaya devam edip 

ölümün beni benden ayırmasını 

bekliyordum, ama ıslık çalan adamı ben de 

görüp uzaktan izliyordum. 

Regl olan karısının duygu ve 

hormon patlamalarıyla her ay düzenli kavga 

etmek durumunda olan kocasına göre daha 

şanslı bir hayat yaşıyordum, ıslık çalan 

adam da, vajinasından kıllı bir kafayı 

çıkarmış kadın da, eski kiracının iki aylık 

aidatını isteyen yönetici de bendim, hatta o 

iki aidat da bendim, ben size, olduğum ve 

olmak zorunda olduğum şeylerden 

bahsetmedim, olmadığım, olamadığım 

şeylerden bahsetmek istedim.  

Evlilik aşkı öldürüyor cümlesindeki 

aşk’ın, libido olduğunu evlendikten çook 

sonra anladım… 

 

          

M

A

Y

I

S

 

2

0

1

7 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 
  K A R A K E D İ  K Ü L T Ü R ,  S A N A T ,  E D E B İ Y A T  D E R G İ S İ , Y I L : 2 0 1 8 ,  S A Y I : 2 1  
Sayfa  9 

Sayfa  9 

MATRUŞKA’NIN İNTİHAR NOTLARI 

              (Nuray TUNÇ) 

 

Dünya 

Gülmeyi unutan kadının 

Mesih gibi gerilmiş kollarından 

Balıkçı barınaklarına düşen gözyaşlarının 

Ölü martılarca beklenilen gemi de 

Hiç görünmeyen dumanıdır… 

 

Dünya 

Yaşayan her şeye inat 

Konuşan her şeye sessiz 

Gördüklerimizden çok 

Bildiklerimizden tesirli 

Kan’da zehir 

Gün’de kıyametin arka sokağıdır… 

 

Dünya 

Şairin bıraktığı kadardır…. 

 

 

 

 

 

 

BİZ BU VATANI KARŞILIKSIZ SEVDİK 

             (Hamiyet KOPARTAN) 

 

Boğazımız yanarak içtik zehri, 

Gam değil; yudum yudum geçtik nehri, 

Hal ehli bilir zehirdeki sihri, 

“Biz bu vatanı karşılıksız sevdik!” 

 

“İncili Kaftan” misal çul olmadık, 

Makam mevki dilenip pul olmadık, 

Allah’tan gayrısına kul olmadık, 

“Biz bu vatanı karşılıksız sevdik!” 

 

Ne küstük ne yurda ihanet ettik, 

Ne isyan ettik ne bir gün küfrettik, 

Bıçaklar kemiğe dayandı bazen, 

“Biz bu vatanı karşılıksız sevdik!” 

 

Tırnağımız kerpetenle sökülse  

Kemiğimiz tekmelerle ezilse, 

Derimiz diri diriyken yüzülse, 

“Biz bu vatanı karşılıksız sevdik!” 

 

Nevşehrî’yim, ay yıldızım sol yanımda, 

Damarımda, oluk oluk kanımda, 

Alnıma yazılmış sevdan, canımda, 

“Biz bu vatanı karşılıksız sevdik! 
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          SU RÜYALARI 

(Uğur ATAŞ) 

Göklerin açma kolunu ararmış ellerin, 

Masallardan firar edermiş tarafsız kuşlar. 

Sular hastayken yataklarında, 

Sen adalet olurmuşsun sularla kayaların 

aralarında. 

 

Bir çocuk toprak içermiş avuçlarından, 

Bu kez denizlerde çimlenirmiş tohumlar. 

Sen gelirmişsin, 

Bir mercan balığının kuyruğuna tutunarak... 

Dinermiş taşların komünist sancısı. 

Alır başını gidermiş çorak fikir çöllerinde, 

Yeşil bir Karadeniz yangını. 

 

Bir ışık diz çökermiş bardağın dibine, 

Sen demli bir yakamoz doldururmuşsun. 

Deniz seviyesinin altında bir enik izlermiş, 

Göçüp giden kızıl algıları. 

 

İsyan alkolikmiş sen yokken, 

İsyanın yüzünü ilk sen yıkamışsın. 

Yine de bitmezmiş saygısız vadilerin 

uğultusu, 

Kulakların uykusuz kalırmış. 

Çalışkan dudaklarının sesi duyulmazmış 

ilkin. 

Su gibi şeffaf bir şarkı söylermişsin, 

Şarkı bir şehir sırrını ele verirmiş. 

 

Oyuk oyuk edermişsin bulutları, 

Her bulutta bir maden ocağın olurmuş. 

İmkansız yağmurlar peşinde bir rüzgar 

ölürmüş, 

Salt bir aşk dirilirmiş senin arklarında. 

Uykuların delirdiği her çağda, 

Sular seni görürmüş rüyalarında. 
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LÜKÜS(MÜ) HAYAT 

     (Fatih DURKAL) 

 

Lüks Hayat denildiğinde kulağımıza 

o şarkı geliyor değil mi? Hemen sonrasında 

ise lüks bir yaşam içinde tembellik 

edeceğimiz bir fotoğraf karesi kesiliyor 

gözümüze. Aslında ilgimizi çeken bu lüks 

hayat gerçekten insanı mutlu eder mi diye 

düşünmeli insan. Ya da gün gelir de 

düşlerdeki lüks yakalanılabilir mi? 

Her zaman senden daha lüks 

yaşayan insan olacak etrafında. Bu durum 

seni üzmüyorsa sorun yok lakin üzülenler 

arasındaysan, sana diyecek sözüm çok... 

Hep duymuşuzdur etrafımızda ‘maaşı kadar 

para verip telefon aldı, on senelik kredi 

çekip ev aldı’ diye. Bu insanlar lükse 

özendirildi; her reklamda, her kanalda, her 

radyo da. Affedersin eşek gibi çalış sonra 

lüks bir telefonla lüksü yaşa. Sence bu lüks 

mü? Peki lüks bunun neresinde? Aslında 

hiçbir yerinde. Tek mevzu kapitalizmin 

gözü senin emeğinde, yanlış anlama 

ekmeğinde değil emeğinde. Sen ekmek 

alamasan dahi o sana pasta aldıracak parayı 

kazandıracak emin ol. Sen kazan ki 

sömürülesin. Sen çalışacaksın araba almak 

için, aldığında bir üst modelini çıkaracaklar 

ve bunun için daha çok çalışacaksın. Sen 

çalıştıkça o mutlu olacak, sömürecek 

kardeşim senin emeğini, iliğini, kemiğini. 

En çok korktuklarıdır aslında o sömürgeci 

insancıkların; ya bir gün son sürüm 

ürünümüzü kimse almazsa olayı. Sen şimdi 

otur ve düşün. Almazsak biz mi 

kaybederiz? Onlar mı?  Farz et ki maratona 

katıldın ve sen ulaştım dedikçe finiş çizgisi 

daha da uzaklaştırılıyor, sen yaklaştıkça o 

uzaklaştırılıyor. Ne yaparsın? Koşmaya 

devam mı edersin? I ıh, vazgeçersin! Ki 

olması gereken de bu zaten, mantıklı her 

insan vazgeçer. Ama neden be kardeşim 

neden ısrarla koşuyoruz, neden bile bile... 

Vazgeçelim artık lüks sevdasından… 

Görüyoruz aslında ve duyuyoruz, nefesimiz 

kesilecek bir gün, o günü bekliyoruz. 

Kimse üzmesin kendini alamaz iken 

bir ayakkabı, yiyecek ekmeği olmayanların 

yanında. Yiyecek ekmeği olamayan değildir 

yoksul, yoksulluk düşüncelerini esir edip 

lükse koşanlarda.                           
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DEĞERİNİ BİLMEK GEREK 

(Ramazan Tuğrul OĞULATA) 
 

Yaşamak için varız her birimiz, 

Bir ömür kadar misafiriz bu dünyada…  

Nerde, nasıl, ne zaman bitecek düşünemediğin, 

Süresini bilmediğin bir yaşam bizimkisi… 

İkinci bir hayat yok kimse için, 

Verilen ömrü zehir etmek neden? 

Değerini bilmek gerek yaşamın o yüzden. 

Mutlu olmak için neden aramalı insan, 

Sahip oldukları ile yetinmeyi bilmeli önce, 

Ulaşabildiklerine şükredebilmeyi öğrenmeli 

sonra, 

Hayatın kendisine belki de bir ödül olduğunu 

fark etmeli, 

Bakmayı değil, görmeyi denemeli her şeye, 

Sadece duymayı değil, hissedebilmeyi de 

başarabilmeli... 

Bu dünyanın bir parçası olduğu için 

şükredebilmeli Allah’a, 

Bir dağ, deniz, nehir gibi yer aldığını görmeli 

bu dünyada, 

Bir varlık olduğunu, soluduğunu ve yaşadığını 

düşünmeli, 

Bu dünyayı paylaştıkları arasında önemini 

anlamalı… 

Hayatın olumlu yönünü görmeli, 

olumsuzluklarına rağmen, 

Değerini bilmeli bu dünyada yaşadığın her 

günün, 

Yaşamak için nedenler üretmeli kendine… 

Nefes aldığı her sabahın, her akşamın değerini 

bilmeli, 

Gündüzü ayrı, geceyi ayrı sevebilmeyi 

öğrenmeli, 

Doğan her güne merhaba diyebilmeli insan, 

Her gün, yeni bir coşkuyla sarılabilmeli 

hayata… 

Tebessüm edebilmeli parlayan aya,  

Selam gönderebilmeli gece feneri yıldızlara,  

Soluduğu havanın, içtiği suyun değerini bilmeli, 

Rüzgarı hissedebilmenin hoşluğunu anlamalı 

özgürlüğünde, 

Karşı dağların erişilmez zirvelerini görebilmeyi, 

Bir çobanın yanık kaval sesinin güzelliğini, 

Bir kuşun süzülmesini, bir ağacın yapraklarının 

sesini, 

Ya da bir çocuğun neşe dolu bağrışını 

duyabilmeyi, 

Çevresindeki her şeyi fark edebilmenin 

önemini, 

En önemlisi sevdikleriyle başladığı her günün, 

değerini bilmeli insan 
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             KABUS GİBİ 

    (Buğse KARADENİZ) 

Kan gölünün ortasına düşürülmüş, 

Vurgun bir güneşim. 

Altın sarılı kollarım, 

Baştan ayağa 

Kızıla boyanmış. 

Et parçaları damlıyor, 

Şaşmış gözlerimden. 

Bir katliamdır, 

Almış başını gidiyor. 

Kabrin önüne serilmiş, 

Solgun bir çiçeğim. 

Bana bana batıyor 

Dikenlerim. 

Kana kana içiyorum, 

İsyanımın avazını... 

Gün geçtikçe 

Çamura çalıyor rengim... 

Bir katliamdır, 

Almış başını gidiyor... 

Kanadı kırık, 

Boynu bükük kırlangıçtan 

Kopan bir tüyüm... 

Gökyüzünde, 

Vurgun tenime nazır 

Süzülüyorum... 

Toprağa ayak basıp, 

Solgun bedenimin 

Yanı başına uzanıyorum.. 

Bir katliamdır, 

Almış başımı gidiyor… 

 

 

                  GİTMEK 

             (Selami ÖZKAN) 
“Bulunduğun makam sana feyiz vermiyorsa terke 

mâni olan nedir?” 

Bir kısır döngünün içindeyiz. 

Kalakaldık dört yanı sıradanlık duvarıyla 

çevrili bir dünyanın kıyısında. Hayatımızın 

anlamını mı kaybettik yoksa? Nereye bu 

gidiş? 

 Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: 

“Kimsin?” “Hiç” demiş Hoca, “Hiç 

kimseyim.” Dudak bükülüp 

önemsenmediğini görünce, sormuş Hoca: 

“Sen kimsin?” “Mutasarrıfım demiş adam 

kabara kabara. “Sonra ne olacaksın?” diye 

sormuş Nasreddin Hoca. “Herhalde vali 

olurum” diye cevaplamış adam. “Daha 

sonra?” diye üstelemiş Hoca. “Vezir” demiş 

adam. “Daha daha sonra ne olacaksın?” 

“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.” “Peki 

ondan sonra?” Artık makam kalmadığı için 

adam boynunu büküp “Hiç.” demiş. “Daha 

niye kabarıyorsun be adam, demiş Hoca. 

Ben şimdiden, senin yıllar sonra 

gelebileceğin makamdayım: “Hiçlik 

makamında.”  

İnsanoğlu su misali alttan alta akıp 

gider de siz fark etmezsiniz. Hep gitmektir 

zihnindeki. Bu fani dünyaya ait 

olmayışımızdır belki de bizleri bu kadar 

gitmek hayaliyle oyalayan. Gitmek kimi 

zaman bir zorunluluk kimi zaman da bir 

feragattir. Kendine dönmek, kendini 

bulmak, kendinden kaçmak için gitmek 

gerekir.  

“Bir başka ülkeye, bir başka denize 

giderim.” dedin  
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Bundan daha iyi bir başka şehir 

bulunur elbet.  

Her çabam kaderin olumsuz bir 

yargısıyla karşı karşıya;  

-Bir ceset gibi- gömülü kalbim.  

Aklım daha ne kadar kalacak bu 

çorak ülkede?  

Yüzümü nereye çevirsem, nereye 

baksam,  

Kara yıkıntılarını görüyorum 

ömrümün,  

Boşuna bunca yıl tükettiğim bu 

ülkede.  

Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir 

deniz bulamazsın.  

Bu şehir arkandan gelecektir.* 

*Kavafis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SENİ ŞİİRSİZ BIRAKTIM 

          (Demir ZENGİN) 

Yapılacak en kötü şeyi yaptım... 

Seni şiirsiz bıraktım... 

Kim kimi yitirmiş 

Kim bilir 

Yanıldın... 

Hayat kadınlarına anlattım seni 

Bir bar taburesi üstünde... 

 

Yazmayacağım seni hiçbir yağmur 

damlasına 

Alıp alıp götürür beni güney bulantıları  

Lacivert bir akşam, kızgın bir gün batımı  

Durur muyum, durulur muyum 

Bilmem. 

 

Sözlerin içinde çırpınan uzaklıklar... 

Aklımda yuvarladım kurgusuz hayalleri 

Sana ait bir şey yok artık bende 

Yazdıklarım arasından bilmem sana ne kalır 

Dağılıp gitmiş her biri bir yana... 

Ben tuz buz olmuşum... 

 

Uzun bir çarşamba akşamı yine 
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Bir sigara yakıyorum... 

Bir de kendimi... 

Araz bir kâğıdın ucunda... 

Kımıldamıyor gece yerinden 

Yüreğimden ince ince sevda sızıyor acıdan  

 

Bu kaçıncı ufku uğurlayışım 

Bay güneş her şeyi biliyor... 

Bildiğim kadarıyla hayat bir yalandı diyor  

Bir yalan duası, portakal kabuğunda... 

 

Sonra bekledim gelir diye güzel günler 

Güzel günlerdi güzel dünler 

"Thank you very much" dedim geçmişe dair 

Bir kez daha... 

Ve seni içimde öldürdüm... 

Bir kez daha öldün. 

 

Sonunda baş başa kaldık yine. 

Seninle. 

Yapılacak en kötü şeyi yaptım. 

Seni şiirsiz bıraktım... 

 

 

GÖLGESİZLER 

(Erhan YILDIZ) 

- “Sana bir şey göstermek istiyorum. 

- Saat daha sabahın beşi... Ne oldu? 

-Gel. Güneş doğmadan dışarı çıkmalıyız”.                                                                                                

                           *** 

Daha dün bir şeylerin ters gittiğini 

hissetmişti. Yan komşunun küçük oğlu ona 

dikkatlice bakıyordu. Çocuğun gözlerindeki 

şaşkınlığı görmüştü. Oysa her şey normal 

gibi görünüyordu. Her gün aynı şeyler işte. 

Erkenden uyanır, günde sekiz on müşterinin 

geldiği hediyelik dükkânını açardı. Burada 

da satıştan çok sohbet edilirdi zaten. 

Geldiğinde, Ahmet usta kendi dükkânını 

çoktan açmış, kapının önünü süpürürdü. 

Sağdan soldan gelen arkadaşlarıyla ateşli 

tartışmalara girerdi sonra. Cevap 

veremediği soruları yiyince sinirlenir ve 

“Ülke kahve köşelerinde kurtarılmaz.” 

derdi. Canı sıkılınca da okkalı bir küfür 

sallar içeri girerdi. Kimse darılmazdı ondan. 

Hatta hep beraber kahkahalarla gülerlerdi. 

Akşama kadar böyle geçerdi. Dükkânı ilk 

kapatan yine o olurdu. “Siz ruhlara satış 

yapın. Ben gidiyorum.”  Fırından aldığı üç 

ekmek ile evin yolunu tutardı. 

 İşte her şey o an başladı. 

Kaldırımda yürürken çocukları gördü. 

Aralarında fısıldanıyorlardı. Kulak kabarttı 

onlara. 

- Vallahi bak. Ahmet gözleriyle görmüş.  

- Nasıl olur. Sallama oğlum. Ufak at da 

civcivler de yesin. 
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- Arkadaş bana inanmazsanız Ahmet nah 

orada. Gidin ona sorun.  

- Ahmet doğru mu duyduklarımız. Gördün 

mü peki? 

Ahmet’in gözleri fal taşı gibi açık olduğu 

halde ona bakıyordu. “Allah Allah. Neden 

baktı ki şimdi bana” diye içinden geçirdi. 

Bir yandan da pantolonuna, gömleğinin 

arkasına bir göz gezdirdi. Bir şey yoktu 

oysa. Sonra diğer çocukların da gözlerinin 

üzerinde olduğunu fark ettiğinde korkmaya 

başlamıştı. Çocukların  “anne” çığlıklarıyla 

koştuklarını da görünce korkusu iyice arttı. 

Arkasına son defa bakınca çocukların neden 

korkuyla kaçıştıklarını anladı.  Başından 

ayakuçlarına kadar yayılan ince sızıyı fark 

hissetti. Neden diye düşünürken evine nasıl 

geldiğini bile anlamadı… Kadın adamın 

düşünceli halini çoktan fark etmişti bile. 

                    *** 

Oflaya puflaya uyandı.  

- Hadi çabuk çabuk…  

Kendisini dışarı atmıştı bile. 

- Ne oldu be. Söylemeyecek misin? 

- Güneş doğmak üzere. Birazdan çok 

şaşıracaksın.  

Güneş yüzüne vurmaya başlamıştı bile.  

- Görüyor musun? 

- Neyi 

- Gölgemi. 

Kadın hayretler içinde kalakaldı. Ne 

yapacağını bilemeden dudağından bıçak 

gibi şu kelime çıktı: 

- Sen de onlardansın değil mi? 

- Kimlerden? 

- Gölgesizlerden… 

- Gölgesizler mi? Başkaları da mı var 

gölgesi olmayan? Ama senin… 

                  *** 

Sonra cinayet “öncesi” delil arayan bir polis 

edası ile evden çıktı. (İşlenmiş bir suçtan 

sonra delil aranmamalı bence. Açık 

bırakılan bir kuyumcu dükkânı, kontağı 

üzerinde unutulan bir araba. İşleneceği 

suçun bir delili değil midir?) 

- İşte biri daha geliyor. 

İçler acısı bir durum vardı ortada. Tüm 

insanlar işini gücünü bırakmış onu 

seyrediyordu. 

- Yok, gördünüz mü? 

Caddeyi hızla geçip kendisi anlayacak, 

yanında huzur bulabileceği birini aradı.  

Sonra hiç tanımadığı biri çıktı karşısına. 

Kırk yıllık dost gibi kucaklaştılar. Sohbet 

ettiler. Kahvede çay içtiler. Sokaklarda 

beraber dolaştılar. İsmini bile bilmediği bu 

insan ona tüm sırlarını anlattı. O da birini 

arıyordu sanki huzur bulacağı… 

- Geçen gün bir olay yaşadım. Ama ben 

haklıydım. Arabamla işime giderken yolda 

kaza yapan bir araç gördüm. Yaralı bir 

halde dışarıda ağlayan bir çocuk yardım 
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istiyordu. Onlara yardım edemedim. İşime 

geç kalacaktım yoksa. Hem nasıl yardım 

edebilirdim ki? Ben doktor muyum? Haklı 

değimliyim ama? 

- Haklıydın tabi ki. Ben de sokak ortasında 

yavru bir kediyi ezdim…. 

Tokalaşıp ayrılacakları an ikisi de gözlerini 

birbirlerinden kaçırdı. Havaya bakıyorlardı. 

Belki de gölgelerinin yokluğundan bahseder 

diye korktular. Arkalarına bile bakmadan 

ayrıldılar. Acaba onun da mı yoktu…  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYEURİSME 

            (Oktay GÜLER) 

 

- Arkadaşlar Ticaret odası olarak aldığımız 

kararların ne kadar doğru olduğunu hepimiz 

bir kez daha gördük. Bu üç aylık çalışmada 

benim her zaman yanımda olan 10 yıllık 

mesai arkadaşım Funda Hanım'a da ayrıca 

teşekkür ediyorum... 

 

   İşte bu ve bunun gibi iş yeri ortamındaki 

tüm onure edici sözler beni yaptığım işin 

doğruluğuna inandırıyor, iş yeri huzurum 

hep artarak devam ediyordu. Evliydim, 

üstelik çok da mutlu bir evliliğimiz vardı. 

Üç yaşındaki oğlum evimizin neşesi, eşim 

de bizlerin biricik sevgilisiydi. 

 

- Funda, merhaba, nasılsın? 

- Sağ olun Onur Bey, siz nasılsınız? 

- İyiyim ben de. Çok iyi hem de. Arzu seni 

sormuştu geçen akşam, bi otursak hep 

birlikte demişti. Sanırım bir müjdesi var 

size.Ben de epeydir Kerem' i görmüyorum. 

- Aaa, çok iyi olur, ben de çok özledim 

Arzu Hanım'ı. Ayarlayalım bir gün, 

Otururuz hep birlikte. 

Patronumla beraber 10 yıllık geçmişimizin 

olması haliyle eşlerimizin de tanışmış 

olması anlamına geliyordu. Onur Bey'i ve 

eşi Arzu Hanım'ı iyi tanıyordum. Onur Bey 

24 yaşındayken evlenmiş çocuğu olmadığı 

için büyük üzüntüler yaşamış, bu durum 

genç evliler için sıkıntı yaratmış, 

evliliklerinde tatsızlıklar doğurmuş ve 

ayrılmışlardı. Onur Bey 30 yaşındayken 

kendinden 4 yaş küçük olan Arzu Hanım'ı 

görmüş ve evlenmişlerdi. Arzu Hanım beni 

çok sever, bulduğu fırsatta eşinin yanına 

gelir, beni görmeden asla gitmezdi, mutlaka 

bir kahve içerek evliliklerinden söz ederdi. 

Birkaç defa bize gelmişler birkaç kere de 

biz onlara misafir olmuştuk. 

- Eee, Kerem senin işlerin nasıl?  
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- Piyasalar çok durgun Onur Bey. Para 

dönmeyince bizde de sıkıntı oluyor haliyle. 

- Şu Bey lafını kaldırsak diyorum, bak ne 

güzel ortam yapmışız. Kaç yıldır 

tanışıyoruz.  

- Koltukları yeni mi aldın şekerim. 

- Aa, onlar mı evet yeni sayılır. Birkaç ay 

oluyor. İskelesi ağaçtan olunca kırılmıştı. 

Kerem de sağ olsun beni kırmayıp bunları 

aldı. Onun zevki. Siz de saçınızı 

kestirmişsiniz Arzu Hanım. 

- Evet Funda'cım. Beyler anlaştığına göre 

biz de resmiyeti aramızdan kaldıralım ne 

dersin? 

- Olur valla, kasıp duruyorum ben de 

kendimi. 

- Aa, aşk olsun şekerim sana, biz 

arkadaşız.Hem bir müjdemiz var size. Hazır 

mısınız? Ben hamileyim. İkizlerimiz 

olacak. Funda teyzesi hem de bir kız bir 

erkek. 

- Ee bu süper bir şey, kesin kutlamalıyız 

bunu. 

- Evet, kesinlikle. 

... 

10 yıllık geçmişimizin son  üç yılda 

hızlanarak ilerlemesinin altında asla art 

niyet aramıyordum. Artık Onur ve Arzu 

bizler için iş arkadaşlığından öteydi. 

- Funda, odama kadar gelir misin?  

-Hemen geliyorum Onur Bey. 

.... 

Tak tak tak... 

- Gir.... 

-  Beni çağırmıştınız. 

- Gel Funda. Otur şöyle. Yarın sizi bizlere 

bekliyorum, güzel bir mangal yapalım. 

Arzu'nun hamileliğini kutlarız, ne dersin? 

- Çok iyi olur, ben bir de Kerem'e sorayım 

olmaz mı? Belki önceden bir programı 

vardır.  

- Aa vallahi bahane kabul etmem, ben her 

şeyi aldım. Arzu etleri bile marine etti. 

- Şey , peki o zaman. 

... 

Son iki hafta içinde bu üçüncü oturmamız 

olacaktı. Arzu'nun çocuk için tedavi 

gördüğünü biliyordum. Kerem ve ben 

gerçekten bu duruma çok sevinmiştik. 

Çünkü bu aile bu mutluluğu hak ediyordu. 

Onur Bey'in ilk evliliğini çocuk mevzusu 

yüzünden bitirmiş olması onu epey bir 

zaman üzmüştü. Kimselerle konuşmuyor, iş 

yerine bazen geç geliyor, bazı öğlen 

molalarına çıkmıyor, yemek bile 

yetmiyordu. 

.... 

 

- Nar gibi kızarmış etler, afiyet olsun 

bakalım. Kerem buz koyayım mı rakına? 

- Olur Onur Bey. Çok zahmet çektiniz, bir 

çay da içebilirdik. 

- Olur mu Kerem'cim. Bak bahçemiz 

müsait. Sizlerle şöyle iki kadeh içip 

barbekü yapamayacak mıyız hem? Hadi 

şerefine. Soğutmayalım etleri. Canım sana 

içki yok, Allah muhafaza daha doğmadan 

alkolik olmasınlar. 

- Hahahaha... 

- Kerem'cim arabanın anahtarını verir 

misin? Sevgili patronumun ikizlerinin ilk 

hediyesi bizden olsun. Arabaya 

bırakmıştım. Getireyim. 

- Montumun cebinde tatlım, Onur Bey'e 

vermiştim geldiğimizde.  

- Aaa, ne zahmet ettiniz, dur ben getireyim 

montu odaya bırakmıştım... 

... 

- Geciktim kusura bakmayın, mont burda. 

Hadi bakalım Kerem, yavaş gidiyorsun. 

Şişenin dibini göreceğiz bugün... 

.... 

(İki ay sonra ) 

- Onur Bey, girebilir miyim? 

- Aa, tabiki Funda. Gel bakalım, hayırdır, 

kötü bir şey yok değil mi? 

- İnşallah yoktur, nasıl diyeceğimi 

bilmiyorum. Beni tanırsınız sizden kolay 

kolay izin istemem. Annemin durumunu 
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biliyorsunuz. Kontrolleri çok aksadı. Küçük 

kardeşim yurtdışında. Eğer izin verirseniz.. 

- Kerem?  

- N'olmuş Kerem'e? 

- Şey pardon, yani o da gelecek mi seninle 

gidersen? 

- Evet, sanırım araba lazım olacak bize 

ilçeden ile gitmemiz için. Eğer izin 

verirseniz o da kendi patronundan izin 

isteyecek. 

- Kaç gün istiyorsun iznini? 

- Üç gün yeterli olur.  

- Bugün salı, benden sana pazartesiye kadar 

izin .Git annenle ilgilen. Benden de selam 

götür. Paraya ihtiyacınız varsa muhasebeye 

uğra, Ezgi para çıksın sana. Hazırlıksız 

gitmeyin hastalık bu. Ne olacağı belli mi 

olur? 

- Çok teşekkür ederim Onur Bey. Siz var ya 

bir tanesiniz.  

... 

Eskisi gibi değildi Onur Bey, daha anlayışlı 

daha sevecen ve samimi. Ben ondaki  tüm 

bu değişiklikleri çocuklarının doğacak 

olmasına bağlıyordum. Artık o bir baba 

adayıydı ve tabiki kalbine de merhamet 

duygusu aşılanmış olmalıydı. 

... 

 

- Çocuklarrrr!!! Site içinde oynuyorsunuz 

tamam da bu ağaçlardan ne istiyorsunuz?  

Tövbe yarabbim...Şu dallara bak. Ben daha 

dün burayı yeni boyadım.. Kim yaptı ulan 

bunu? .... Buyrun beyim birine mi 

bakmıştınız? 

- Bana mi dedin Bey Amca? 

- He ya. 

- Neden merak ettin. 

- Ben bu sitenin kapıcısı yani 

sorumlusuyum. Kim girdi kim kayboldu 

bilmem gerekmez mi?  

- Gerekir tabi. Bir arkadaşımı ziyaret ettim. 

Senin için sorun var mı?  

- Yok estağfurullah beyim. Kolay gelsin 

sana. 

....  

Çok şükür annemde bir şey çıkmamıştı. 

Tüm sonuçları çok iyiydi. Senenin ortasında 

bir haftalık tatil yapmış, köyüme gitmiş, 

büyüklerimi görmüş ve Kerem'le çok hoş 

vakit geçirmiştik. Bir hafta sonra yeniden 

işbaşı yapmıştım... 

.... 

(Birkaç ay sonra) 

- Funda , Funda!!!  

- Efendim Onur Bey? 

- Arzu fenalaşmış. Sancıları artmış. Sen 

hastaneye geç ben eve uğrayıp geleyim. 

Lütfen Arzu'nun yanında ol. 

- Aaa, ne demek, tabiki hemen çıkıyorum, 

hay Allah! Zamanı gelmiş miydi ki? 

Kerem'e de haber vereyim, o da gelsin... 

Elim ayağıma dolaştı, sanki ben doğum 

yapacağım. 

.... 

- Aldılar mı doğuma?  

- Evet canım. 

- Onur Bey nerde, neden burda değil?  

- Bana eve geçtikten sonra geleceğini 

söyledi, yoldadır sanırım. 

- Garip değil mi? Adamın karısı doğum 

yapıyor kendisi yok. 

- Günahını alma. Trafiğe falan takılmıştır. 

- Neyse gelir herhalde. 

.... 

(Aynı dakikalarda ) 

- Beyim, hoş geldiniz, kime baktıydın? 

- Yoo, yo, kimseye bakmadım, bir dostumu 

ziyaret edip dönüyorum. 

- Hııı, öyle mi, peki kolay gele!!!. 

... 

- Arzu....Arzu nasıl, nerede? 

- Ameliyata aldılar Onur Bey. Kanaması 

çok artınca müdahale ettiler. 

- Hay Allah, benim de elim ayağıma dolaştı 

evden çıkamadım bir türlü, trafik desen 

felaket. Yol boyu kaza var. Her yer kapalı. 

- Neyse geldiniz ya. Arzu Hanım çıkınca 

sizi görmek isteyecektir. 
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- Bir çıksınlar da. Offf ne kötü beklemek. 

Çok oldu mu gireli. O mu doğum yapıyor 

yoksa ben mi vallahi bilemedim. 

- Arzu Hanım ikiz, siz dokuz 

doğuruyorsunuz değil mi? 

- Vallahi doğru Kerem'cim.. 

- Hahaha ... 

.... 

- Maşallah!!! Allah sizlere bağışlasın. Çok 

güzeller. 

- Çok teşekkür ederim Funda, yanımda 

olduğun için, beni hastaneye yetiştirdiğin 

için. Kısacası her şey için. Onur haber alır 

almaz işten çıkmış. Hastaneye gelmeden 

önce kaza yapmış. O yüzden gecikmiş. 

Allah bizlere onu bağışladı.  

- Kaza mı yapmış?  

- Evet ama çok şükür onda da arabada da 

bir şey yok.  

- Yaaa... Neyse. İsim düşündünüz mü?  

- Evet, oğlanın adı Utku oldu, kızınki de 

Pelin. 

- Ne güzel, isimleriyle yaşasınlar. 

.... 

Onur Bey o gün trafiğin yoğun olduğunu, 

evden çıkamadığını, ve yol boyunca kazaya 

şahit olduğunu söylemişti. Ama kendisinin 

kaza yaptığını söylememişti. Peki neden 

bize yalan söylemişti. Eşinin doğumuna 

gecikecek kadar daha önemli nasıl bir işi 

olabilirdi ki?.... 

.... 

- Funda, hafta sonu bize buyrun gelin. 

Kerem'e söyledim , sıkıntı yok dedi. 

- Maalesef bu haftasonu olamaz Onur Bey, 

Kerem'in doğumgünü var. Hep görmek 

istediği bir yer vardı. Sürpriz yapacağım 

ona. Şehir dışına çıkarız mutlaka ama 

dönünce kesin geliriz. Çok özledim 

Utku'yla Pelin'i. 

..... 

 

- Vay beyim yine mi arkadaşı ziyaret ettin. 

- Evet. 

- Beyim kusura bakmasan kim bu arkadaşın 

sitedeki?  

- Kaç defa geliyorum hiç sormadın, şimdi 

mi soruyorsun Bey Amca? 

- Sen de haklısın.... 

..... 

( Pazartesi günü ) 

- Funda Bacım, bir şey diyeceğidim size. 

- Aaa buyur Hasan Amca. Biz yakıt parasını 

ödedik baştan diyeyim ama. 

- Yok bacım yakıt değil. Siz evde hiç 

hayvan besliyor musunuz? Kedi, köpek, 

balık..? 

- Yooo. 

- Çiçek falan var mı sulanması gereken?  

- Yooo, bitki alerjim var benim ne gezer? 

Hayırdır Hasan Amca, neden soruyorsun?  

- Siz ne zaman bir yerlere gitseniz sizin eve 

biri geliyor, evde çok durmuyor. İlk başta 

kime geldiğini bilemedim. Hep sordum 

demedi bana kime geldiğini, sonra gizliden 

takip ettim bu adam hep sizin eve geliyor. 

Eli kolu boş hırsız desem. Güpegündüz 

geliyor hem de. Amma siz evde yokken 

geliyor. 

- Hasan Amca ne diyorsun sen? Emin 

misin? Kimmiş benim evime gelen?  

- Valla ben bilmiyom. Kerem Bey'den önce 

sana dedim işte. 

- Nasıl biri, ismini falan söyledi mi? 

- Senden büyük benden küçük yaşça. Hep 

takım elbiseli gördüm. Saçlarının şurası 

biraz açık, bazen gözlüklü bazen değil. Ne 

bileyim bana hiç adını demedi... 

... 

Beynimden vurulmuştum. Birisi vardı, 

evime izinsiz giriyordu. Kerem'e bir şey 

demeden önce evi iyice aradım. Çalınan bir 

şey var mı diye. Her ay aldığımız çeyrek 

altınlar, bileziklerim  ve bazı değerli 

eşyalarım tastamam duruyordu. Acaba bunu 

Kerem'e söylemeli miydim? Peki ya beni 

yanlış anlarsa? 

.... 

- Kerem. 
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- Efendim canım. 

(Bir an önce bir çırpıda söylemeye karar 

vermiştim.) 

- Biz evde yokken eve birisi giriyormuş. 

Ama hiçbir şey çalmamış.Biz anneme 

gittiğimizde , bayramlarda , hafta sonları... 

Kısacası evde olmadığımız tüm zamanlarda 

biri gelip on, on beş dakika kaldıktan sonra 

gidiyormuş. 

- Neee! Kimmiş bu orospu çocuğu! Kim 

dedi sana. 

- Kapıcı Hasan Amca söyledi. Takip etmiş.  

- Kimmiş o, yakalamamış mı Hasan Amca? 

Zaten neye yarar koca bunak! 

Baktın mı her yere, bir yerlere kamera falan 

gizlemiş olmasın. 

- Baktım hayatım. Vallahi baktım. 

- Olmaz öyle şey. Kalk beraber 

arayacağız.Polis... Polisi arayacağım. 

...... 

 

- Bir gelişme olursa size haber vereceğiz 

Funda Hanım, telefonunuz açık kalsın. 

Arkadaşlar evde kamera,çip ya da böceğe 

rastlamadılar. Kapıcının yazılı ifadesini 

aldık. Siz korkmayın. Şey, çamaşırlarınızı 

kontrol ettiniz mi?  

- Pardon, anlamadım. 

- Belki sizin evinizi bilen bir sapıktır, iç 

çamaşırlarınızı kontrol edin. Kaybolan var 

mı diye? 

- Allah'ım ne tür bir şeyin içine düştüm ben 

böyle. Olmasın nolur bu tür bir şey. 

- Biz bilemeyiz ama  neler oluyor neler. 

Eve gidince kontrol edip bizi arayın lütfen. 

- Peki teşekkür ederim. 

.... 

(İş yerinde ) 

- Canım geçmiş olsun. Onur anlattı 

dün.Kalkıp geldim. Vallahi çok üzüldüm 

kim bu acaba, ve neden size eve gelmiş 

girmiş. 

- Bilmiyorum ki. Kerem çok kötü, ben çok 

kötü.  

- Biz de etkilendik. Onur'un da canı sıkıldı. 

Bunalmış biraz, toplantısı da varmış. Şehir 

dışına çıkacağım dedi. Sanırım o da yarın 

gidecek. Ayyy canım.... Üzülme lütfen. 

- Nasıl üzülmeyeyim Arzu! Kerem yüzüme 

bakmıyor. Beni suçlayacak diye hiçbir gece 

uyuyamıyorum. O erkek. Öğrenince elini 

kana bulayacak diye korkuyorum. 

- Ay, Allah korusun canım. 

- İyi günler....Funda Hanım. 

- Buyrun memur bey. Henüz eve 

geçmedim. Arkadaşınız söylemişti, 

arayacağım sizi. 

- Yok hayır, evinizin civarındaki 

kameralardan evinize giren kişinin arabasını 

tespit ettik. Kapıcınız da teyit etti. Artık 

kim olduğunu biliyoruz. Bu araba kimin 

biliyor musunuz?  

- Yooo, bilmiyorum. Siyah bir Mercedes. 

Plakası, plakası 85 AOÇ 10 ... 

 

- 85 AOÇ 10 mu? Funda bu, bu Onur'un 

arabası..Onur Allah belanı versin. Onur... 

Onur Allah belanı versin. Şerefsiz adam. 

- Kim bu bayan ? 

- O mu? Eşi: Arzu.... 

..... 

(Bir ay sonra ) 

- Bize geldiğinizde Kerem'in montundan 

evinizin anahtarının kopyasını almış. Sonra 

siz her evden gidişinizde bu anahtarla kendi 

eviymiş gibi girmiş. Senin yatağına yatıp 

seni arzulamış, çamaşırlarını koklayıp haz 

duymuş. Ve bunu ben doğuma giderken 

bile yapmış.Beni hiç sevmemiş. Hiç 

istememiş. Hep seni istemiş.  

- Sen ne yapacaksın peki?  

- Ne mi yapacağım, boşanacağım tabiki. 

Mahkemesi devam ederken ben de dava 

açacağım. Ya sen? 

- Bilmiyorum. Kerem bana inandığını 

söylüyor. Tüm bu yaşananları unutmak 

istiyor. Sanırım taşınacağız bu şehirden. 

..... 

- Karar: 
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Yaz kızım, sanık Onur Cihangir'in konut 

dokunulmazlığı ihlalini bilerek ve isteyerek 

yaptığı, şahitlerin ve sanığın itirafıyla 

ortaya çıkmış olup... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOST ELİN AVUCUMDA 

  (Cemal KARSAVRAN) 

 

belki dönersin diye bekliyorum 

sanırım uzun bir yoldasın 

sokak lambaları zümrüt 

melekler bir sağ bir sol yanımda  

 

uzakta şehir ışıkları 

cümbüşe davet var 

hafif bir esenin esmesiyle 

hareket bir o yana bir bu yana 

 

sıcaklığın bazen ruha bazen tene 

dikkat et ay düşmesin 

yıldız kaymasın 

bulamam sonra kendimi 

 

hey nere bakıyorsun 

bakışlarından korkmuyorum  

dur alma gözlerini benden 

dost elin avucumda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edebiyatdefteri.com/uzun/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/sokak/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/melek/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/goz/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/dost/siirleri/
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   BUĞDAY TARLALARI 

(Gülçin Yağmur AKBULUT) 

 

Sen giderken 

en ağırından  

bir kaya kütlesi 

vurdu nöronlarıma 

şimdi ben sağır, dilsiz 

başıma yıkıldı 

bu güzel coğrafya 

  

İlk  kez karşılaştım kendimle 

içimin koridorlarında 

ayrılık neden  

hep aynı yerden 

söküp alıyor  

yaşama sevincimi 

neden aynalar vermiyor 

göz altı çukurlarımın hesabını 

 

Gülüşlerimi kapı eşiğinde bıraktım 

papatyalar kuruttum  

yüreğimin dehlizlerinde 

derinlerimde renk renk 

kanamalar büyüyor 

yaramda ise siyah zambaklar  

kök salıyor 

ağustosta kar düşüyor üzerime 

 

 

Arkadaş olamadım sensizliğimle 

başım belada   

seni esmeyen rüzgarlarla 

acının da bir adı olmalı 

her şeyi anladım da ölüme beş kala 

bir  gidişini sığdıramadım 

birde vefasızlığını 

yarınımda boy salacak olan 

esmer buğday tarlalarına… 

 

 

 

DEVE DİKENİYLE DANS  

      (Hatice DÖKMEN) 

 

   Bütün koğuş uykuda. Sultan hariç. Topal 

Meliha’nın çıkardığı uzun soluklu gazları, 

Artist Cansel’in koğuşun duvarlarına çarpan 

horlaması dışında çıt yok.     Sultan 

uyuyamıyor. Gözleri, küçük pencereden 

duvara vuran ışık yansımasının oynayışında 

asılı.   

   Asarlar mıydı onu? Yok canım, daha 

neler. Ne yaptı ki? Alt tarafı ciğeri beş para 

etmeyen kocasını öldürdü. Dünya bir 

pislikten kurtuldu. Ceza yerine ödül 

vermeliydi devlet ona ama neyse…  

      Ödül mü? O da ne? 

Çocukluğunda duymuştu bu lafı ilk kez.  

 

      “Aferin,” demişti öğretmeni. 

“Her gün mızmızlanmadan sütünü 

içiyorsun. Yağlı ekmeğini yiyorsun. Yarın 

sana ödül olarak bir kalem getireceğim.”  

      Şaşırmıştı Sultan. Yaptığı şey bu 

kadar önemli miydi? İç içe geçmiş iki odalı 

fakirhanelerinin dış odasında toplanırlardı 

sabahları. Annesinin inşaatlardan devşirdiği 

birkaç tahta parçasıyla yakılan sobanın 

anlık sıcaklığında ısınırlardı. 0danın 

ortasına serilen ince muşambanın etrafına 

doluşurdu altı kardeş. Tarhana çorbasına 

hücum eden altı kaşık. Tencerenin dibinden 

tak tak sesi gelmeye başlayınca şilteleri 

katlayan anneleri bağırırdı.  

       “Babanız uyanınca taş yesin 

gayri.”  

       Pek doydukları da 

söylenemezdi. Yarı aç yarı tok kalkarlardı 

sofradan. Öğretmeninin, Marshall Yardımı 

dediği süt tozundan hazırlanan süt olmasa 

hiç doyduğunu hissetmezdi. Allah’tan 

sınıfta epey çıt kırıldım çocuk vardı. 

Özellikle memur çocukları. Ne kadar 

özenirdi o zamanlar o kızlara, oğlanlara. 

Mis gibi kokarlardı. Sadece kendileri mi? 

Her şeyleri güzel kokardı. Sultan’ın 
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bilmediği, ona yabancı kokular… Pırıl pırıl 

önlükler, kolalı yakalar, boyalı iskarpinler. 

Kızların saçlarında bıcır bıcır tokalar. 

Boyunlarında kokulu silgiler, ceplerinde 

işlemeli mendiller. Hele bir de beslenme 

saati geldi mi iyice derinleşirdi aralarındaki 

uçurum.  

     Sultan, babasının yağlığını 

sererdi sıranın üzerine. Gül yağının ağır 

kokusu burnuna dolardı. Kulplu alüminyum 

su tasını da yağlığın üzerine koyar süt 

sırasının gelmesini beklerdi. Dantelli 

peçeteleri, sırça bardakları ilk kez sınıftaki 

çocuklarda görmüştü. Kakaoyu da. Sıra 

arkadaşı Nesrin, narin elleriyle etrafı 

kırmızı dantelli peçetesini sıraya yayardı. 

Öğretmen ışıl ışıl parlayan bardağa sütü 

koyduktan sonra, Nesrin edalı edalı birkaç 

kaşık kakaoyu bardağına döker, iyice 

karıştırırdı. Bu karıştırma işleminden büyük 

zevk aldığı yüzündeki fettan gülüşten belli 

olurdu. Sonra birden durup kakaolu sütünü 

koklardı. Her gün değişmeyen oyununun 

ortalarında, “böğğğ” gibilerden bir ses 

çıkarıp bardağını Sultan’dan tarafa 

iteklerdi.  

     “Al sen iç,”  

     Biraz kızarırdı Sultan ama 

itirazsız kabul ederdi arkadaşının ikramını. 

O kara tozun, sütün lezzetini nasıl 

değiştirdiğine hep hayret etmişti.  

     Beslenme saatinde bir bardak süt 

ve bir dilim yağlı ekmek yemek mecburiydi 

ama Nesrin ve diğer memur çocukları 

mızmızlanırlardı:  

     “Öğretmenim midem bulanıyor. 

Yemesem olmaz mı?”  

    Öğretmen her ne kadar, sütünüzü 

de içeceksiniz, ekmeğinizi de yiyeceksiniz 

dese de, o çocukların, Sultan gibi yoksul 

çocuklara ekmeklerini ve sütlerini 

verdiklerini ve evlerinden getirdikleri 

çöreklerini ağızlarını doldura doldura 

yediklerini, doyduktan sonra da kalanını 

yine Sultan gibi çocukların önüne 

iteklediklerini görmezden gelirdi.  

      Sultan kendi payına düşenleri bir 

solukta mideye indirdikten sonra, Nesrin’in 

içmediği kakaolu sütü, yemediği çörekleri, 

tatlı ekmekleri iştahla tüketirdi. Sonraki 

ders saatlerinde tokluğun verdiği rehavetle 

gözlerine bir uyku inerdi ki dostlar başına…      

 

     O zamanlar inerdi de şimdi 

inmiyor. Gözler uykuya düşman. Çocukları 

uyuyordur bu saatte. Aylar oldu yüzlerini 

görmeyeli. Mavişi yürümeye başlamış. 

Paytak paytak. Nasıl tatlanmıştır kim bilir? 

Sütte bırakmıştı sabiyi. Günlerce sızım 

sızım sızlamıştı memeleri. Ta ki süt keseleri 

ümidini kesene kadar… Kara oğlu Ömer’i 

birinci sınıfa yazdırmışlar. Büyümüş de, abi 

olmuş da okula gidiyormuş ciğer paresi. 

Nasıl da kıskanırdı kardeşlerini. Belki şimdi 

kol kanattır bacılarına… Ya ortanca bebesi. 

Kınalı kuzusu Fatma. İçli kuzusu… Hiç 

gıkı çıkmazmış. Anasının elindeki bıçaktan 

sızan kanı gördükten sonra hiç 

konuşmamış…  

     Görüş günü ateş almaya gelmiş 

gibi üç beş dakika yanında kalan annesinin 

ağzından cımbızla aldı lafları. O da bir 

komşudan almış haberleri. Cadı kaynanası, 

Sultan’ın ailesine göstermezmiş çocukları. 

Dalyan gibi oğluma kıyan o katilin ne 

kendisi ne yedi sülalesi sokağımızdan bile 

geçmesinler, dermiş.  

      Dalyan gibi oğlu da uçkurunu 

tutsaydı ya! Hadi uçkurunu tutamadı, hadi 

Sultan’ın yatağına oynaşını soktu, hiç 

değilse Sultan dellendiği zaman Allah 

yarattı demeyip odunla dövmeye 

kalkmasaydı ya!  

      “Salak,” dedi kendi kendine. 

“Öyle dellenecek ne vardı? Ne halt ederse 

edeydi, şerefsiz. Şimdi ne oldu? Çocuklar 

rezil, sen damda…”  

     “Yine mi uyumadın?” dedi sol 

yanından bir ses.  
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     İrkildi kadın. Nihal’in sesiydi. 

Ranzasında doğrulmuş, Sultan’ı 

seyrediyordu. Teyturacı Nihal. Değişik bir 

kadın. Koğuştaki diğer kadınlara 

benzemiyor. Sosyetik, bilgili. İlk geldiği 

gün, “Tiyatrocuyum,” demişti de, koğuş 

ağası Kör Emine, gören tek gözüyle kadını 

süzüp dudak bükerek, bizim oralarda 

Teyturacı denir senin gibilere demişti.  

      Nihal, uykulu gözlerini 

ovuşturduktan sonra Sultan’ın yatağının 

ucuna ilişti.  

      “Hadi anlat bakalım. Yine neyi 

taktın kafana?”  

      “Heç,” dedi Sultan. Yan yan 

güldü. “Toka taktım. Çiçek taktım… 

Gelincik taktım gelincik… Şimdi bütün 

tarlalar gelincik doludur… Çocukken gelin 

yapardık onlarla. Henüz tomurcuk olan 

çiçeği üç dört parmak gerisinden kırardık. 

Yeşil kaftanın içinde kıpkırmızı bir gelinlik 

gibi dururdu. Başka bir gelincik daha 

koparırdık. Ama hemen çiçeğin bitiminden. 

Onu da ters çevirip, tomurcuk gelinciğin 

sapına geçirirdik. Bir tarafından birkaç 

yaprağını çeker alırdık. İçindeki topçuğun 

yarısı dışta kalırdı. Kırmızı duvaklı, siyah 

saçlı bir baş olurdu. Ama yüzü boş. Kaş göz 

çizerdik üzerine. Dudak yapardık özene 

bezene. Sonunda kırmızılar giyinmiş bir 

geline benzerdi gerçekten… Ya da biz 

benzediğini sanırdık… Ee! Bu gelinin 

yanına bir de damat gerekirdi elbet. 

Kurumuş bir deve dikeni arardık. Bulurduk 

da. Uzunca koparırdık. Damat gelinden 

uzun olmalı, öyle değil mi ya! Onu da 

koyardık gelinin yanına. Her tarafı dikenli. 

Boz… Sevimsiz gelmezdi o zamanlar bize. 

Damat dediğin oydu zaten. Anamla Sümbül 

Teyze konuşurken duyardım. Aman bacım. 

Koca dediğin deve dikeni olup olacağı… 

Sonra oynatırdık damatla gelini.  

     /Aman bu fasulye iki buçuk 

liraya.  

     Hem kaynasın hem oynasın…/  

     Çocukluk işte… Çıkarsam 

buradan, çocuklarıma da yaparım o gelinle 

damattan…   

     Âlem kadınsın dedi, Nihal. 

Sultan’ın dizine elini koydu. Çocuklarını 

özledin sen yine.  

     Başını öne eğdi Sultan. Uzun 

kirpiklerinden, solgun yanaklarına düşen 

yaşlar koğuşun loş ışığıyla parladı.  

     “Çocuklarımı, çocukluğumu ya 

da her şeyi… Bilmiyorum. Özlemeye 

korkuyorum desem inanır mısın? Bu dört 

duvar arasında yok olup gitmekten… 

Unutulmaktan korkuyorum.”  

 

      Korku ona hiç bu kadar yakın 

olmamıştı. Çocukken en çok babasının 

annesini dövdüğü gecelerde korkardı. Hepsi 

korkarlardı. Altı kardeş, küçük bedenlerini 

büzüştürüp fırtınanın geçmesini beklerlerdi.  

      Sultan, annesi gibi değildi. Fiske 

vurdurmazdı kendine. Kocasından da 

çekinmezdi. Gözünü çapaktan sakınmaz, 

diklenirdi sonuna kadar davasında. Üstelik 

kocasını da severdi. Gözünü açıp gördüğü, 

gönül verip sevdiğiydi. Eriydi. Bacasını 

tüttürendi. Ocakta aş kaynıyorsa erinin 

sayesinde kaynıyordu. Ah bir de uçkurunu 

tutabilseydi. Sultan başka kadınlara da 

benzemezdi. Paylaşmazdı erini kimseyle. 

Ne komşu kızı Meryem gibi üstüne kuma 

getirttirir, ne de Emmioğlu Rıza’nın karısı 

gibi metresi bilmezden gelirdi.  

      “Aklın varsa, akıllı ol. Şeytana 

uyma. Ola ki uyarsan da kendine mezar yeri 

seç.” derdi kocasına.  

      Kocası gevrek gevrek gülerdi.  

      “Valla korkulur senden. Adı 

üstünde. Deli Sultan.”  

      Hırslanırdı kadın. Başını hin hin 

sallardı.  

      “Sen gül bakalım öyle. Ben 

söyleyeyim de sonra söylemedi deme.”  
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      Deliliği hoşuna giderdi 

kocasının. Hırslanması da. İyice gaz verirdi, 

karısının kabarmış yüreğine.  

     “De bakalım. Nasıl öldürücen 

beni.”  

     “Keserim kör bıçakla,” derdi 

Sultan. Sonra gözlerini bir noktaya dikip 

düşünür, yeni bir icat bulmuş gibi 

heyecanla devam ederdi. “Yağlı urgan 

geçiririm, o kırılası boynuna.”  

 

      Sultan, koğuşun nemli kokusunu 

çekti içine.  

      “Asarlar mı beni?”  

      Alaycı bir gülüş attı Nihal 

ortaya.  

      “Saçmalama. Kafanı böyle abuk 

sabuk kuruntularla doldurma… Hem 

asarlarsa beni asarlar. Komünist de benim. 

Vatan haini de.”  

     Sultan, Nihal’in gözlerinin içine 

boş boş baktı.  

     “Bizim, komşumuzun oğlu... 

Halil adı. Son zamanlarda onun da 

komünist olduğu dolanıyordu ortalıkta… 

Komünistliği kendisinin olsun ama o da 

senin gibi iyi insandır.”  

     Nihal kendini tutamadı. 

Kahkahası koğuşun bütün köşelerinde 

yankılandı. Ranzaları bir kıpırdanmadır 

aldı. Kör Emine, öfkeyle bağırdı.  

     “Gece yarısı bu nedir ya! Kesin 

sesinizi!”  

     Nihal kendini zorlayarak gülmeyi 

kesti.  

     “Kusura bakma abla. Şu Sultan 

yok mu? Çok komik kadın ya! Ona 

gülüyorum.”  

     Emine, tek gözüyle manidar bir 

bakış fırlattı kadınlardan tarafa.  

     “Orospular sizi! İşiniz gücünüz 

şamata!”  

     Yan ranzanın üstünden Cansel 

doğruldu yatağında.  

     “Kim lan o? Çabuk söyleyin. 

Kim orospu dedi bana lan?”  

     Bu sefer gülen sadece Nihal 

değildi. Sultan da gülme krizine girmişti. 

İkisinin de karınlarına ağrılar girmesine 

rağmen kahkahalarını durduramıyorlardı. 

Cansel, iyice hiddetlendi. Uzun boyu ve iri 

gövdesiyle ranzadan atlayıp, kadınların 

başında bitti. Gözü dönmüş vaziyette 

üstlerine yürüyüp, ikisini de saçlarından 

yakaladığı gibi kafalarını birbirlerine 

vurdurdu. Aniden kesiliverdi kahkahalar. 

Bir lokmalık iki sıska beden kurtulmaya 

çalıştı Cansel’in elinden. Bütün koğuş 

ayaklanıp kavgayı bitirmek için çabaladı 

ama Cansel’in hırsı geçmedi.  

     Sultan ve Nihal yüzleri gözleri 

kan revan içinde yere yapıştıklarında, 

Cansel’i ancak ayırabildi kadınlar.  

     Kapıdan gardiyanın sesi geldi, 

sert ve soğuk.  

     “Kesin gürültüyü! Yatın, 

zıbarın!”  

     Kör Emine, bir dal sigara uzattı 

Cansel’e.  

     “Al şunu zıkkımlan da kendine 

gel be kadın!” sonra gardiyandan yana 

söylendi. “Kestik zaten. Bitti gitti, geçmiş 

ola.”   

     Cansel, homurdanarak lafa girdi.  

     “Orospu dediler bana!”  

     Yine hırsını alamayıp kadınlara 

doğru yürümeye davrandı. Fırsat vermedi 

Emine.  

     “Otur Allah aşkına. Bir laf 

dinlediğin yok. Onlar, sana orospu demedi. 

Ben, onlara dedim yahu!”  

      Aval aval baktı Cansel, 

Emine’ye ama inanmadı.  

      “He. He. Şimdi lafı kıvırın 

bakalım.”  

      Sultan, dudaklarından ve 

burnundan akan kanı tülbendiyle silerken 

gözlerini Cansel’den ayırmadı.   
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      Kıvırmak mı? Kıvırmak ona 

yakışmazdı. Orospulara yakışırdı kıvırmak. 

Cansel’e mesela. Kocasının oynaşına 

mesela. O orospu yüzünden bu Allah’ın 

belası yerde çürüyecekti. Çocukları, o 

kıvırtık orospunun yüzünden onsuz 

büyüyecekti. Cansel’de orospuydu işte. 

Kıvırmak onlardan kalıp Sultan’a 

düşmezdi…   

      Kin, nefret ve öfkeyle iyiden 

iyiye bilendi Sultan. Kalktı yerden. 

Ayakları tazı hızında. Gözleri şahin kadar 

keskin. Elleri aslan pençesi. Ummadığı bir 

anda yakaladı Cansel’i. Beş dakika önce 

hırsı inmiş olan Cansel, kendini yerde 

buldu. Yerde ve boynu Sultan’ın parmakları 

arasında…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÜNYANIN NİZAMI 

    (Talha BAYANA) 
Saçma ve cılız sesler 

Değişik ve yersiz düşünceler 

Hep beni ister. 

Güzel ve zarif sözler 

Renkli ve ahenkli çiçekler 

Hep sizi ister. 

Ancak, hak mıdır? 

Ancak, hukuk mudur? 

Ancak, adalet midir bu? 

Mutlak, boş mudur? 

Mutlak, hoş mudur? 

Mutlak, od mudur bu? 

Böyle gelir 

Böyle gider 

Yoksa, devran mıdır bu? 

Bütün bu sorularla zihni bulanmış 

Hor ve hakir bey 

Sol ayağının serçe parmağında  

Sektirdiği 

Küçük ve melun dünyaya sorar: 

-Ne haldir bu? 

Küçük ve melun dünya yapıştırır cevabı: 

-Nizamdır, nizam. 
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       TRAKYA 

     (Oğuz ANIL) 

İlkbahar da, yeşermiş tarlalarda 

Uğur böcekleri kelebekler, dipte 

salyangozlar 

Lavantalı çiçeklerle, ormanda 

Hepsi burada güzelim, vatanda 

Bir çiftçi traktöründe yolda giderken  

İki çocuk bisiklete biniyor 

Köyümde çeşme akıyor 

Bu güzelim Trakya topraklarında, 

ayçiçekler açarken  

Uçsuz bucaksız ekinlerde, biz çocukken 

koşardık 

Toprakta top atardık 

Sonra ekilmiş domatesleri bir somunla 

öğlende 

Suyumuz soğuk içerdik 

Yatardık, dinlenirdik 

Sonsuz mısır tarlalarında  

Dile gelirdi masallar hikayeler; dayımın 

dilinden 

Ah ne güzel günlerdi köy günleri…  

   SENİN MAVİLİĞİN 

        (Gizem ALIŞIK) 

Maviliğin en güzel tonunda sakladım seni 

Gökyüzü kıskanmasın diye  

Deniz gücenmesin diye güzelliğinden. 

Umutlarımı sakladım senin tonunda. 

Mavi tonunda. 

Maviliğin en güzel sonu olan gülüşünde. 

Görmesinler sevdiğim, gökyüzünde uçan 

kuşlar.  

Görmesinler seni denizde yüzen balıklar. 

Görmesinler. 

Çünkü, 

Senin maviliğinde kaybolmak isteyecekler. 

Lakin, 

Senin maviliğin  

Benim tek tonum. 

Benim tek umudum, sevdiğim. 

Senin maviliğin...! 
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ULUSLARARASI ÖRGÜTLER: 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 

MEŞRULUĞU 

(Erdoğan KARTAL1) 

Ülkeler kendilerini tanıtmak, 

pazarlamak, bağımsızlıklarını pekiştirmek, 

gelişmek, savunma gücünü arttırmak, 

kısaca küresel siyasete entegre olabilmek 

için uluslararası veya uluslar üstü 

kuruluşlara üye olmaktadırlar.  Dünyada 

kurulan örgütlerin en kapsamlısı şüphesiz 

Birleşmiş Milletlerdir. Birleşmiş Milletler 

bünyesinde birçok kuruluş 

barındırmaktadır. Bu kuruluşlar kendi 

alanlarıyla ilgili sorumluluklarının yerine 

getirilmesi Birleşmiş Milletlerde alınacak 

kararın niteliğine bağlıdır. Ancak Birleşmiş 

Milletlerde alınan ya da alınacak olan 

kararlar kuruluşa üye olan devlerin aleyhine 

de sonuçlanmaktadır. Bunun temel nedeni, 

Birleşmiş Milletlerin oylama usullerindeki 

bazı ülkelere tanınmış olan oy yüzdeleridir. 

Bu oy yüzdeleriyle yüzde miktarı fazla olan 

devletler kuruluşu istedikleri gibi 

yönlendirebilmektedirler. Böylelikle 

Birleşmiş Milletler etkisiz ve güvenilmez 

bir kuruluş haline gelmektedir. Bu durumun 

sonucun da ise Birleşmiş Milletlerin artık 

meşruluğu sorgulan bir kuruluş haline 

gelmesi kaçınılmaz olduğu aşikardır.  

Bu çalışma, Birleşmiş Milletler 

örgütünün kuruluşunda belirtilen amaçlarını 

sağlama konusunda ne kadar etkin olup 

olmadığının tespiti ve daimî üyelerin karar 

almadaki gücünün Birleşmiş Milletlerdeki 

                                                             
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek 

Lisans., erdgnkrtlturkiye@hotmail.com.tr 

karar alma adaletine etkilerini ve bu 

durumun dünya siyasetine yansımasının 

sonuçlarının neler olduğuna dair tespit 

amacını taşır. 

Anahtar Kelimeler: BM, Güvenlik 

Konseyi, Uluslarüstücülük 

1..GİRİŞ  

Birleşmiş Milletler tarihinde olduğu 

gibi günümüzde de iş birliği sağlama 

görevini yerine getirmeyi sürdürmektedir. 

Ancak değişen ve gelişen dünyanın 

isteklerine cevap verebilmesi için örgütün 

reforma ihtiyacı vardır. Özellikle Güvenlik 

Konseyinin aldığı kararlar örgütün amacını 

ve uluslar üstü kimliğini zedelemektedir. 

Alınan kararlar doğrultusunda, kararın hem 

alım aşaması hem de kararın niteliği 

bakımından eşitsiz oluşu diğer üye 

ülkelerce örgütün itibar ve güvenilirliğinin 

kaybetmesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla Birleşmiş Milletlerin 

Anlaşmasından kaynaklanan Güvenlik 

Konseyine bıraktığı yetki, daimî üyelerce 

adaletsizce çıkar amacıyla kullanılmaya 

devam edilmesi örgütün meşruluğunu 

sorgulatmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada barış, güvenlik ve 

işbirliğini sağlama gibi amaçları sahip 

uluslar üstü bir kuruluş olan Birleşmiş 

Milletlerin: Çalışmalarında ne derece etkin 

olup olmadığını, örgütün çalışmasını 

engelleyen unsurların tespitinin 

belirlenmesi, bu engellerin aşılması 

konusunda önerilerin belirlenmesi, 

Güvenlik Konseyinin yapısını ve işleyişini, 

bu yapının reform edilmesi gerektiği ve öne 

mailto:erdgnkrtlturkiye@hotmail.com.tr
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sürülen reform önerilerini analiz etmek ve 

örgütün geleceği ile ilgili tespitte 

bulunmaktır. Bu incelemeleri yaparken 

Birleşmiş Millerin tarihini de inceleyip, 

daha önce var olan sorunların devam edip 

etmediğinin belirlenmesi, var olan sistemin 

hangi sebeple tıkandığının ve bulunması da 

göz önüne alınarak bu tıkanıklığın sebepleri 

incelenmiştir.  

2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 

TARİHİ VE KURULUŞU 

Birleşmiş Milletlerin temelini 

oluşturan Milletler Cemiyeti, Birinci Dünya 

Savaşı şartlarında uluslararası barış, 

güvenlik ve iş birliğini sağlamak amacıyla 

1919yılında imzalanan 

VersayAntlaşmasıyla kuruldu. Uluslararası 

Çalışma Örgütü de Versay Antlaşmasıyla 

Milletler Cemiyeti’ne bağlı bir örgüt olarak 

kuruldu. (www.unicankara.org.tr, 2016). 

Anlaşma 10 Ocak 1920 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle Cemiyet resmiyet kazanmıştır 

(Gönlübol, 1975: 76). Milletler Cemiyeti 

Anlaşması ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve 

Japonya öncülüğünde hazırlanmıştır. 

 

Milletler Cemiyeti Anlaşması, yirmi 

altı maddeden oluşmaktadır (Taşkın, 2006: 

25). Milletler Cemiyeti mekanizması şu 

şekilde işlemektedir; kararlar oybirliğiyle 

alınır, bu nedenle karar almak 

zorlaşmaktadır. Tüm üyeler eşittir. Alınan 

kararlar tavsiye niteliğindedir.  Genel 

Sekreterin görevi sadece idari niteliktedir. 

Sosyal konularda sorumluluk Uluslararası 

Çalışma Örgütüne bırakılmıştır. Bu nedenle 

Cemiyetin sosyal yönü zayıftır (Sur, 2016: 

2537). Ancak Milletler Cemiyetinin varlığı 

İkinci Dünya Savaşının çıkmasına mâni 

olamadığı için cemiyet 1945’de son 

bulmuştur. 

 

İkinci Dünya Savaşı ülkeler açısından 

tam bir yıkım savaşı olmuştur (Langlois 

vd., 2003: 240).  Dünyada meydana gelen 

bu yıkımı durdurmak ve barışın tekrar 

sağlanması amacıyla 1945 yılında, 51 ülke 

temsilcisi San Francisco’da düzenlenen 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Örgüt 

Konferansı'nda bir araya geldi 

(www.unicankara.org.tr, 2016). 25 Nisan 

1945’de2 111 maddelik anlaşmanın 51 ülke 

tarafından onaylanmasıyla Birleşmiş 

Milletler kurulmuştur. (Özgöker, 2006: 16). 

Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi 

bulunmaktadır. Merkezi New York’tadır. 

Cenevre, Viyana ve Nairobi’de (Kenya) 

ofisleri bulunmaktadır. Genel Sekreteri Ban 

Ki – moon’dur (www.mfa.gov.tr, 2016). 

 

3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 

AMAÇLARI 

Birleşmiş Milletlerin amaçları; 

uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, 

uluslar arası halkın eşitliği ve geleceklerini 

tayin etmede yardımcı olmak, ayrımcılığı 

ve uyuşmazlıkları önlemek, uluslararası 

işbirliğini sağlamak ve tüm bunları 

gerçekleştirmek amacıyla ülkeler arası 

diyaloğu geliştirmek şeklinde 

sıralanmaktadır (www.ombudsman.gov.tr, 

                                                             
2 24 Ekim 1945’de yürürlüğe girmiştir. (Bkz. BAEHR 

Peter R., “The United Nations”, Encyclopedia Of 

Government And Politics, Vol: 2, (Editor: M. E. 

Hawkesworth, Maurice Kogan), 2001, s. 887.) 

http://www.unicankara.org.tr/
http://www.unicankara.org.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.ombudsman.gov.tr/
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2016). “BM kendini var eden sözleşmeden 

aldığı güç ile başta uluslararası barış ve 

güvenliğin tesisi olmak üzere; iklim 

değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, insan 

hakları, terörizm, silahsızlanma, cinsiyet 

eşitliği, yönetim ve besin üretimi gibi birçok 

konuda politika geliştirmektedir 

(www.un.org, 2016).” 

4. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN YAPISI 

Birleşmiş Milletlerin yapısında birçok 

organ mevcuttur. İçlerinde önemli olanları, 

Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve 

Sekreterlik organlarıdır. Bunların içerisinde 

en önemli olanı ise şüphesiz Güvenlik 

Konseyi olduğu aşikardır. Bu nedenle 

Güvenlik Konseyi üzerinde daha fazla 

durulacaktır. 

4.1. Genel Kurul 

Genel Kurul devletlerarası eşitlik 

esasına dayanır. Kurul 193 üyeden 

oluşmakla birlikte, her üye bir oya sahiptir. 

Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 10. 

Maddesine göre Genel Kurul; kalkınma, 

açlık, silahlanma ve insan hakları da dahil 

olmak üzere uluslararası toplumu 

ilgilendiren her farklı konuda karar 

alabilmektedir. Kararlar oy çokluğuyla 

alınmaktadır. Ancak, sadece güvenlik ve 

barışla ilgili konularda kurulun bir 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bunun 

nedeni Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı 

karar alma yetkisinin bulunmasıdır. Genel 

Kurul’a 1950’de Güvenlik Konseyi’nin 

veto mekanizması nedeniyle tıkanması 

sonucunda Kurul’un devreye girmesi 

yetkisi verilmiştir (Aral, 2013: 9). 

4.2. Güvenlik Konseyi 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 

on beş üyeden oluşmaktadır. Bunlardan beşi 

daimî üyedir. Daimî üyeler; Çin, Fransa, 

Rusya, İngiltere, ABD dir (Birleşmiş 

Milletler, 2016). Diğer on geçici üye ülkeler 

ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

tarafından iki yıl süre için seçilirler. Her 

üye bir oya sahiptir. Daimî üyelerin veto 

hakkı vardır. Kararlar asgari dokuz üyenin, 

kuvvet kullanımı kararlarında ise beş 

üyenin olumlu oyuyla alınmaktadır. Üye 

devletler Birleşmiş Milletler Anlaşmasına 

göre, Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı 

kabul ederler. Güvenlik Konseyi; komite 

kurma, barış operasyonu yapma ve insan 

haklarını korumak için önlem alma hakkına 

sahiptir (Gün, 2002: 10). 

BirleşmişMilletlerin diğer organları sadece 

tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş 

MilletlerGüvenlik Konseyi'nin kararları, 

Üye olan tüm ülkeleri bağlayıcı nitelik taşır 

(Şöhret, 2016: 252). Ancak bu bağlayıcılık, 

kararların alınmasında veto yetkisine sahip 

üyelerin örgütü istedikleri şekilde 

yönlendirebilmelerine yol açmaktadır. 

Bunun sonucunda da Birleşmiş 

Milletler Anlaşmasının veto yetkisi ile ilgi 

hükmü bir takım hukuksal sorunlara neden 

olmuştur. Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 

27. Madde 3. fıkrası 9 olumlu oy arasında 

bütün sürekli üyelerin oylarının bulunması 

gerektiğini öngörmek suretiyle, bir sürekli 

üyenin oturuma katılmaması ya da çekimser 

oy kullanması durumunda bunun bir veto 

gibi değerlendirilerek karar alınamayacağı 

izlenimini vermekle birlikte uyuşmazlık 

tarafı olanında oylamaya 

http://www.un.org/
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katılamayacağından bahsedilmektedir 

(Pazarcı, 1989: 122).  Ancak bu da veto 

yetkisine sahip olan üyelerin elinde olduğu 

anlaşılmaktadır. En önemli nokta da burada 

meydana gelmektedir, örgütü daimî 

üyelerin çıkarlarına terk edilmesidir. 

 

Durumu daha da netleştirmek 

amacıyla örnek verecek olursak; bir karar 

alınırken Konsey geçici üyelerin tamamı ve 

hatta daimî üyelerden 4’ü evet oyu kullansa 

dahi daimi üyelerden birinin hayır oyu 

kullanarak veto etmesi konseyin alacağı o 

kararın reddedilmesi anlamına gelir. Bu 

durumda karar tasarısı işleme konulmaz ve 

istenilen yaptırım uluslararası hukuk 

bakımından geçersiz sayılır. (Şöhret, 2016: 

255). 

 

Güvenlik Konseyinin; barış ve 

güvenliğin korunması (www.tbmm.gov.tr, 

2016), uyuşmazlıkların çözülmesi, silah 

üretiminin düzenlenmesi, Kurul ile birlikte 

Uluslar arası Adalet Divanı yargıçlarını 

seçmek (www.unicankara.org.tr, 2016) ve 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için 

adayları Genel kurula bildirme (Birdişli, 

2016) gibi yükümlülükleri vardır. 

4.3. Sekreterlik 

Birleşmiş Milletlerin günlük işlerini, 

programların çalışmalarını ve örgütün ilgi 

alanına giren her türlü konu takip etmekle 

sorumludur. Genel Kurul tarafından 5 yıllık 

süre için seçilen bir Genel Sekreter 

başkanlığında çalışmalarını sürdürmektedir 

(Gün, 2002: 11).  

 

Bu görevlere ilave olarak sekreterlik 

uluslararası barış ve güvenliğin tehlikeye 

atıldığı düşündüğü her konuyu Güvenlik 

Konseyi'nin gündemine getirebilme ve 

toplantı haricinde Konsey'i toplantıya 

çağırabilme yetkisine sahiptir.  Ancak 377A 

sayılı karar çerçevesinde, herhangi bir 

üyenin talebinin çoğunluk tarafından 

desteklendiğini teyit ettikten sonra, Genel 

Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilir 

(Üçüncü vd., 2016).  “Böyle bir olağanüstü 

toplantı Güvenlik Konseyi tarafından, 

herhangi bir 7 üyenin (şimdi 9) oyu ile veya 

BM üyelerinin çoğunluğu tarafından talep 

edilirse yapılacaktı.”      (BM Enformasyon 

Merkezi UNIC, 2002). 

4.4. Diğer Organlar 

Birleşmiş Milletlerin diğer organları 

şöyle sıralanabilir: Ekonomik ve Sosyal 

Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası 

Adalet Divanı, İnsan Hakları Komisyonu, 

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, 

Kadınların Statüsü Komisyonu ve Yardımcı 

Organlardan (Gün, 2002: 11) oluşmaktadır.  

 

5. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

GÜVENLİK KONSEYİ REFORMU  

 

Birleşmiş Milletlerin var olan 

sisteminde, Güvenlik Konseyi organın 

daimî üyeleri örgütü kendi istekleri 

doğrultusunda yönlendirmesinden 

kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu sorunlar Birleşmiş Milletler teşkilatının 

meşruluğunu sorgulatmaya başlamıştır. 

Tabi bu durumun nedenlerinden biri daimî 

üyelerin vetosu birde Birleşmiş Milletlerin 

24. Maddesidir. Söz konusu madde 

şöyledir:  

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.unicankara.org.tr/
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“Birleşmiş Millerlerin 

üyeleri, örgütün hızlı ve etkili 

hareket etmesini sağlamak için 

uluslararası barış ve güvenliğin 

korunmasında başlıca 

sorumluluğu Güvenlik 

Konseyi’ne bırakırlar ve bu 

sorumluluk gereğince 

görevlerini yerine getirirken 

Güvenlik Konseyi’nin kendi 

adlarına hareket ettiğini kabul 

ederler (1. fıkra). Güvenlik 

Konseyi, bu görevleri yerine 

getirirken Birleşmiş Milletlerin 

amaç ve ilkelerine uygun 

hareket eder (2. 

fıkra)(www.tbmm.gov, 2016).” 

 

Bu maddeden hareketle Birleşmiş 

Milletler tüm yetkilerini koşulsuz Genel 

Konseye yani daimî üyelerin insiyatifine 

bırakmaktadır. Tabi bu duruma bir de Genel 

Konseyin kararlarının tüm üye ülke 

üzerinde bağlayıcı nitelikte olmasını 

eklediğimizde diğer üyelerin görüşünün 

önemsiz olduğu ve temsil hakkının da yok 

sayıldığı ortaya çıkmaktadır. Sadece 

Birleşmiş Milletlerde var olan sorun sadece 

daimî üyelerin veto hakkıyla sınırlanamaz. 

Bu sorunları şöyle sıralayabiliriz: 

 

Örgüte üye olan devlet sayısı birçok 

devletin bağımsızlıklarını ilan etmeleri 

sonucu 51’den 193’e ulaşmıştır. Dolayısıyla 

daha çok iş birliğine ihtiyaç duyulmuştur 

(Üçüncü vd., 2016). Üye olan devletler 

küreselleşen dünyaya entegre olma 

çabasındadır. Güvenlik Konseyi üye sayısı 

bunu zorlaştırma ve bu devletlerin görüşleri 

kararlara yansıtılmamakta, bu sebeple 

üyelikten kaynaklanan hakları yok 

sayılmaktadır.“BM Güvenlik Konseyi'nin 

adil ve verimli şekilde işleyebilmesi için, 

çok daha büyük oranda üye sayısına ihtiyaç 

duyulmaktadır. -- BM, üye devletlerin 

egemen eşitliği ilkesine dayansa da 

uygulamada Güvenlik Konseyi’ndeki 5 

daimî üyenin veto hakkından dolayı bu 

ilkenin varlığı yok sayılmaktadır (Üçüncü 

vd., 2016).” 

 

Diğer bir sorun ise Güvenlik 

Konseyinin aldığı kararlarda haklı olanın 

yanında yer almayıp, hep güçlü olanın yani 

daimî üyelerin çıkarına uygun hareket 

etmesi Birleşmiş Miletlere olan güvenin 

azalmasına neden olmuştur. 

 

 Örnek verecek olursak Yugoslavya 

dağılırken Bosna-Her SEK’te yaşanan 

katliamlar karşısında 3 yıl boyunca Rusya 

ve Çin’in vetosu yüzünden karar 

alınamamıştır. BM devre dışı kalmış ve 

müdahale NATO tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Çakmak, 2008). Başka 

bir örnek ise, Filistin-İsrail sorunu ve 

Afganistan – Irak sorunlarında haklının 

yanında değil de güçlünün yanında yer 

alması Birleşmiş Milletlere itibar 

kaybettirmiştir. Örgütün ileride karşısına 

çıkabilecek buna benzer uluslararası 

sorunlarda aktif ve etkin rol oynayabilmesi 

için Güvenlik Konseyi daimî üyelerinin 

yetkilerinin makul seviyeye getirilmesi 

zaruri yet haline gelmiştir (Bir dişli, 2016).  

 

http://www.tbmm.gov/


              

 

 
  K A R A K E D İ  K Ü L T Ü R ,  S A N A T ,  E D E B İ Y A T  D E R G İ S İ , Y I L : 2 0 1 8 ,  S A Y I : 2 1  
Sayfa  34 

Sayfa  34 

Başka bir sorunda Birleşmiş Milletler 

üzerinde etkisi olan üyelerin ekonomik 

gücü yüksek olan devletlerden oluşması da 

örgütün meşruluğunu sorgulatmaktadır. 

“Güvenlik konseyinin 

karşı karşıya kaldığı bir başka 

sorun da bütçe konusunda 

yaşanmaktadır. Üye 

devletlerden bazıları kendi 

ekonomik büyüklüklerine göre 

ödemeleri gereken miktarları 

ödeme noktasında isteksiz 

davranmakta bu nedenle çoğu 

zaman BM bütçesi açık 

vermektedir. Bu durum 

kuşkusuz güvenlik konseyinin 

bir konuda karar alırken işin 

maliyeti ve bütçeyi göz önüne 

almasına neden olmaktadır. 

Belki de düzenlenebilecek bir 

askeri müdahale kararı bütçe 

sorunları nedeniyle organize 

edilememektedir. Ancak 

güvenlik konseyinin bugüne 

kadar ki karar alma yöntemleri 

dikkate alındığında parasal 

konuların öncelikle dikkate 

alındığını söylemek pek 

mümkün değildir. Bununla 

birlikte üye devletler arasında 

standart bir ödeme sistemi 

bulunmamaktadır. BM’nin 

bütçesine ülkelerin yaptıkları 

katkılar ekonomik 

büyüklükleriyle orantılıdır. 

Örneğin 2013 yılı BM genel 

bütçesine katkı açısından 

bakıldığında aşağıda yer alan 

tablodan da görüleceği gibi 

örgütün bütçesinin yaklaşık 

%81’ni 15 üye devlet 

karşılarken geriye kalan 178 

üye devlet ise yaklaşık %19’unu 

karşılamaktadır. Yani 178 

ülkenin BM bütçesine katkısı 

ABD’nin tek başına yaptığı 

katkıdan bile daha azdır. 

Burada ilginç bir diğer nokta 

ise BM’nin bir bakıma kuruluş 

nedeni olan Japonya ve 

Almanya’nın şu aşamada 

örgütün bütçesinin yaklaşık 

%18’ini karşılıyor olmasıdır. 

Buna karşılık ABD haricindeki 

daimî üyelerin (Fransa, 

İngiltere, Rusya ve Çin) ise BM 

bütçesine katkısı %18,6 

düzeyindedir. Görüldüğü gibi 

finansal açıdan da BM teşkilatı 

içinde bir adaletsizlikte söz 

konusudur. Eğer P–5 olarak 

adlandırılan daimî üyelik 

sistemi BM bütçesine yapılan 

katkı oranına göre belirlenmiş 

olsaydı kuşkusuz Rusya ve Çin 

muhtemelen daimî üyelik 

statüsünü kaybetmiş olacaktı. 

Söz konusu BM bütçesine 

Türkiye’nin katkı oranı ise 

yaklaşık %1,32düzeyinde olup 

17. sırada yer 

almaktadır(Şöhret, 2016: 

252)”. 

 

Bu sorunlara ilave olarak, 

Uluslararası Af Örgütü’nün 2012 Yılı 

Raporu doğrultusunda veto yetkisine sahip 

daimî üyelerin silah ihracatının %70ni 
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elinde bulundurması (Artık, 2012), 

Birleşmiş Milletlerin barış ve güvenliği 

sağlamada ne kadar etkin olacağı, 

güvenilirliği ve meşruluğu mutlaka 

sorgulanacaktır. 

 

Başka bir sorun ise ABD’nin etkisiyle 

oy kullanımlarının yine bu ülke lehine 

yönlendirilmesidir. Amaç tek bir gücün 

egemenliği değil, tüm ülkelerin eşitliği söz 

konusu olmalıdır. 

 

Diğer bir sorun ise, Birleşmiş 

Milletlerin askeri müdahalelerinde 

Güvenlik Konseyi kararı olmadan sadece 

daimî üyeler başta (ABD olmak üzere) 

tarafından düzenlenmiş olmasıdır 

(Chesterman, 2002: 303). Bu daimî üyelerin 

hem Genel Konseyi hem de Birleşmiş 

Milletlerin tamamını etkisiz ve yetkisiz bir 

örgüt haline dönüştürmüştür. Bu nedenle 

güvenlik konseyinin karar alma sisteminde 

reform yapılması kaçınılmaz 

görünmektedir. 

 

6. REFORMA YÖNELİK ÖNERİLER 

Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyinin yapılandırılması bir zaruret 

haline gelmiştir. Bu konuda ortaya birçok 

öneriler sürülmüştür. Diğer başlıklarda 

bahsi geçen reform önerileri incelenmiştir. 

6. 1. Rozali Planı 

1997 yılında Malezya Büyükelçisi 

Razali tarafından ortaya atılan planda yeni 

beş daimî temsilci oluşturulacak. Yeni 

daimî üyeler endüstrileşmiş ve Afrika, Asya 

ve Kariyip dahil olmak üzere Latin 

Amerika’dan oluşacaktır. Ancak daimî 

üyelerin veto hakkının olmaması gerektiğini 

öne sürmüştür. Güvenlik Konseyi 

üyeliğinin ise 15 ten 24 yükseltilmesi 

gerektiğini savunmuştur (Winkelmann, 

2006: 76). 

6. 2. Kofi Annan Planı 

Planın içeriği şu şekildedir: Güvenlik 

Konseyi’nin üye sayısının 24 çıkarılması, 

dört yıllığına sekiz üye ve bir geçici üye ya 

da altı daimî 3 geçici seçilmesini ileri 

sürmektedir. Bu planla veto yetkisine sahip 

üyelerin sayısı arttırmak yerine veto 

yetkisinin daha etkin ve verimli sağlamaktır 

(Bakır, 2005). 

6. 3. G - 4 Planı 

G 4 ülkeleri olan, Almanya, 

Hindistan, Brezilya, Japonya tarafından ileri 

sürülmüştür (Çağlayan, 2007: 104). 

Tasarıya göre Güvenlik Konseyi üye 

sayısını 6 daimi ve 4 geçici üyeyle birlikte 

25’e çıkarılmasını, bu 25 üyeden de ikisinin 

bölgesel eşitsizliği bozmak için Afrika 

ülkelerinden seçilmesi öne sürülmüştür. 

Ayrıca tasarı daimi üyelerin veto hakkını da 

elinden almaktadır(Üçüncü vd., 

2016).Taslağa Güvenlik Kurulu üyelerinden 

Rusya, Çin ve ABD destek vermezken; 

tasarı Genel Kurulda üçte ikilik çoğunluğu 

sağlayamadı (Gök sedef, 2015). 

6. 4. Fransa’nın Önerisi 

Öneri Güvenlik Konseyi’nin beş 

daimî üyesinin, gönüllü olarak, veto 

haklarını sınırlandırmalarını ve kitle 

katliamlarında veto haklarını askıya 
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almalarını içermektedir. (Aa.com.tr, 2015). 

6.5. Prof. Dr. Alon Ben-Meir’in Önerisi 

Tasarı: “Bir karar tasarısının 

reddedilmesi için en az iki daimî üyenin 

veto etmesi kuralı getirilebilir. Böylece bir 

daimî üyenin, Konsey'in tamamını 

kilitlemesi önlenmiş olur. Bu şekilde Konsey 

daha etkili bir yapıya kavuşabilir 

(aa.com.tr, 2015)." şeklinde açıklanmıştır. 

6. 6. İtalya’nın Bölgesel Model Önerisi 

Öneride Asya, Afrika, Karayipler 

dâhil Latin Amerika, Batı Avrupa-diğerleri 

ve Doğu Avrupa grupları arasından 

seçilecek  (Hoffmann ve Arıyörük, 2005: 3) 

10 yeni daimi üyeliği ve 10 da geçici 

üyenin var olacağı 25 üyeli bir Güvenlik 

Kurulu tasarlanmaktadır. Buna göre Asya 

kıtasını, Afrika’yı, Batı Avrupa ve 

diğerlerinden oluşan bölgeleri 6’şar üye, 

Karayipler dâhil Latin Amerika’yı 4, Doğu 

Avrupa’yı ise 3 üyenin temsili 

tasarlanmıştır. (Üçüncü vd., 2016). 

 

6.7. Türkiye’nin Güvenlik Konseyi 

Önerisi 

 

Türkiye, 1951-1952, 1954-1955, 

1961, 2009-2010 Güvenlik Konseyi geçici 

üyeliğine seçilmiştir (Canikligil, 2014). 

2016-2017 döneminde ise iki yıllığına 

seçilen ülkeler Senegal, Uruguay, Japonya, 

Mısır, Ukrayna oldu 

(www.aljazeera.com.tr, 2015). 

 

Türkiye bu konuda, Annan Planına 

yakın bir görüş sergilemektedir. Güvenlik 

Konseyinde veto yetkisinin olmaması 

gerektiği, bütün dünyanın geleceğinin beş 

daimî üyeye bağlanmamsı gerektiği 

görüşünü savunduğunun bürokratların ve 

devlet başkanının söylemlerinden 

anlaşılmaktadır. 

7. SONUÇ 

Birleşmiş Milletler sahip olduğu 

yetkilerle uluslar üstü bir kuruluştur. Bunu 

aldığı kararların devletler üzerindeki 

bağlayıcı etkisinin olması ve uyuşmazlık 

çözme kabiliyeti sağlamaktadır. Ancak 

Birleşmiş Milletler uluslararası sorunları 

çözmede önemli katkıları olsa da gerek 

yapısı gerekse verdiği kararlara 

bakıldığında barışı ve güvenliği sağlamada 

çok ta etkin ve verimli olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumun böyle olmasında 

Güvenlik Konseyi’nin veto yetkili daimî 

üyelerinin örgütü çıkarları için kamuflaj 

olarak kullanmasının büyük payı vardır. 

Ayrıca “BM Teşkilatı’nın kurucu 

Antlaşması BMGK’ye ve doğal olarak 

mevcut daimî üyelere bu meşruluğu 

sağlamaktadır (Çolak, 2015: 100).” Bu 

durum örgütün güvenilirliğini ve itibarını 

düşürmekte ve meşruiyetini 

sorgulatmaktadır. Dahası örgütün 

dağılmasına bile neden olabilmektedir. 

Birleşmiş Milletler tarihinde bir dağılma 

tecrübesine sahiptir. Ancak böyle bir 

kuruluşa barışın ve güvenliği sağlamak için 

ihtiyaç duyulduğundan tekrar kurulmuştur. 

Birleşmiş Milletler her yönüyle 

vazgeçilemez bir örgüttür. Bu nedenle 

dağılması ihtimali düşüktür. Ancak 

Güvenlik Konseyi’nin daimî üyelerinin 

vetoları bu örgütü etkisizleştirip ülkeleri 

yeni bir uluslararası örgüt kurmaya 

http://www.aljazeera.com.tr/
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zorlamaktadır. Ancak bu kurulması 

düşünülen örgüt gelişmiş ekonomiye sahip 

ülkeler olmadan nasıl kurulması 

düşünülemez. Dolayısıyla bunun yerine var 

olan sistemin dengelenmesi gerekmektedir. 

Bunun da Güvenlik Konseyi daimî üyelerin 

arttırılması ve geçici üyelerinde sürelerinin 

arttırılması veya veto yetkisinin kitle 

ölümlerinde devre dış bırakılması ve en az 

3 üyenin vetosuyla kararın reddedilmesi 

kuralı uygulanmalıdır. Ayrıca geri kalmış 

ülkelerinde Güvenlik Konseyinde temsil 

edilmesi şarttır. Geri kalmış ülkelerin 

zengin hammaddeyle dolu toprakları 

mevcuttur. Gelişmiş ülkeler ise bunlara 

erişmek için girişimlerde bulunacaklardır. 

Eğer geri kalmış ülkeler bu durumlarını 

avantaja çevirirlerse, bu ülkeler karşısında 

birlikte hareket ederlerse, silahına ve 

ekonomisine güvenen daimî üyeler veto 

yetkilerinden vazgeçerek Birleşmiş 

Milletlerin uluslararası barış, eşitlik ve 

adaleti sağlamsına katkıda bulunabilirler. 

Ancak tüm bunlar sağlanamadığı takdirde 

Ülkerler kendilerine yeni uluslararası 

kişilikler türetip, az gelişmiş Ülkerlin 

kurduğu çok kutuplu dünya şekli ortaya 

çıkması kaçınılmazdır. Bu da gösterir ki bir 

ulusu yine kendi kaderi ve azmi 

kurtarabilir.  

Tabi tüm bunların olmasında ya da 

BMGK ninBMGK’nin mevcut yapısının 

meşru olup olmadığı tartışmaya açık bir 

konu olsa da BM Teşkilatı’nın kurucu 

Antlaşması BMGK’ye ve doğal olarak 

mevcut daimî üyelere bu meşruluğu 

sağlamaktadır. 
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