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                       SUNUŞ YAZISI 

     Sessiz Olun Şimdi Antakya Anlatacak 

“iki şey var ancak ölümle 

unutulur / anamızın yüzüyle şehrimizin 

yüzü” demiş büyük üstad Nazım. Saman 

Sarısı isimli şiirde yer alan bu dizelerde, 

hafızamızın unutması mümkün olmayan ve 

önemlisi kimliğimizin biçimlenmesinde 

rolü büyük iki temel ögeye vurgu yapılır: 

İçinde doğup büyüdüğümüz şehir ve bizi 

yetiştiren kadın. Şehirlerin, bireyin 

kimlikleşme sürecinde anamız kadar etken 

olduğu yadsınamaz. “İnsan yaşadığı yere 

benzer” demiş bir başka şair. “O yerin 

suyuna, o yerin toprağına benzer / 

Suyunda yüzen balığa / Toprağını iten 

çiçeğe / Dağlarının, tepelerinin dumanlı 

eğimine...” diye devam eder Cansever. 

Şehirlerin de bir kimliği, bir tarihi, bir 

kültürü, ruhu ve duruşu vardır. İçinde 

yaşayan toplumu etkiler ve besler. 

Edebiyatın ve sanatın, yaşamdan olduğu 

kadar kentlerin ruhundan da beslendiğini, 

saçılan ışıktan görebiliyoruz.  Bu nedenle 

şunu söylemek mümkün: edebiyatı ve 

edebiyatçıyı besleyen önemli bir damardır 

kentler. 

Roma’dan genç, İstanbul’dan 

yaşlıdır Antakya. Seleucuslar tarafından 

kurulan şehir, coğrafik konumu itibariyle 

stratejik öneme sahip olmuş ve hep dikkat 

çekmiştir. Hitit, Grek, Pers, Roma, Bizans, 

Memlük gibi çok sayıda impartorluğun 

egemenliğine girmiş değişik uygarlıklara ev 

sahipliği yapmıştır. Çeşitli uygarlıkların 

doğumuna ebelik etmiştir. Kimi zaman 

başkent olmuştur. Kentin tam orta yerinden 

geçen Asi (Orontes) nehriyle, mitolojik 

hikayelerin, efsane aşkların, Defne- 

Apollon'un, Antonyus'un Kleopatra 

rivayetinin yeri yurdu olmuştur. 

Hırıstiyanlığın yayıldığı yerdir aynı 

zamanda Antakya. Çok kültürlü, çok 

kimlikli, çok inançlı, çok dillidir. Tarihin 

içinde bir kent, kentin içinde bir tarihtir. Bu 

yanıyla tarih üreten kent desek tam yeridir.  

Bir dönem felsefe okullarıyla ün 

salmış Antakya'nın eski sokaklarında 

dolaşırken yanından geçtiğiniz taşların 

fısıldadıklarını ve size anlatmak istedikleri 

bir şeyler olduğunu duyumsayacaksınız. 

Durun ve  seslerine mutlaka kulak verin, 

dinlemeden geçmeyin sakın! Birbirinden 

değerli hikaye ve masalların içinde 

bulacaksınız kendinizi. Libanius'un 

kokusunu taşların ağlayan sesinde 

duyacaksınız.  Dördüncü yüz yılda 

Libanius'un akademisinde sesizce ders 

dinleyen İmparator Julian'a selam vermeyi 

unutmayın duyduğunuzda. 

Asi kenarında nauraların öğüttüğü, şarıl 

şarıl çağlayan suları dinlemeye koyulalım 

sonra. Kardeş kokusunu Bekaa'dan getiren, 

aktıkça çoğalan ve coşan suların hikayesini 

mutlaka dinleyelim, dinleyelim... 

Sessiz olun, şimdi Antakya anlatacak.  

           Edip YEŞİL / Antakya 
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              SS 

(Utkun BÜYÜKAŞIK) 

 

Suskunlar artığı sokaklarımda 

Bana kıyanların adları veriliyor 

Söktüler tüm harflerini kalbimin 

Son ganimeti de paylaşıyorlar 

 

Parmağıma bir kıymık batsa 

Alanlara koşan insanlar 

Puslu bir şarkıyı çalışıyor 

Nakaratı bungunluk olan 

 

Ne zaman şairlerden çaldılar ünlemi 

Ekranlardan sarkan buzlar ülkesidir 

günlerimiz 

Erken vakitlerde mutsuzluğa uyanıyor 

çocuklar 

 

Üstümde unuttuğum parkam 

Biraz olsun ısıtıyor beni 

Söylediğiniz şarkıları anımsatın bana 

Yakılmış evlerime öğreteceğim 

 

Bulurum bir gün elbet 

Kargaşada düşürdüğüm sevimi 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CEMİL MERİÇ SOKAĞI 

                (Edip YEŞİL) 

 

cemil meriç sokağından geçiyorum 

yanımda,  

çocukluğuna ihanet etmeyen şair Süleyman 

El İsa. 

Antakya'da dolanıyoruz 

ara sokakta Zeki El Arsuzi ile 

karşılaşıyoruz. 

sokaklar telaşsız ve sakin. 

 

direnişin gölgesinde çocuklar oynuyor 

şiir kokan eski evler  

sanki birazdan taşacak gibi asi 

bir çocuk topun peşine düşmüş 

-ara sokakta- 

geçiyor yanımızdan  

- şaşkın- 

 

yüzü, acıyla yoğrulmuş bir kadın 

gülen gözleriyle bakışlarını dikiyor 

gök/yüzüne 

Süleyman El İsa Vail oluyor 

dut ağacına ay'ı konuk ediyor 

şiirleşiyoruz sonra 

Asi'nin su sesi 

fon tutuyor şiire 

sesler çoğalıyor, 

nauralardan sular akıyor şarıl şarıl 

  

Affan'dan Süveyka'ya inerken  

görüyor bizi Yüce Ali  

tütün kokan Mürselekli Kadınlar'ı takmış 

peşine 

iniyorlar 

hep birlikte 

güle oynaya. tütün, tütün kokuyor. 

 

aa kimleri görüyoruz! Libanius, akademinin 

kapısını aralamış 

denizi çekiyor içine.   

dördüncü yüzyıla mı indik! bu taş yapılar 

da neyin nesi? 

bir dakkika, bir dakika sesler geliyor bitişik 

duvardan 

kulaklarını dayamış Yalkın bir sesle 

Sabahattin içerideki taşları dinliyor. 

görüyor bizi mahcup bir edayla. 

taşı çekiyor, taş düşmüyor! 
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"sizde gelin, gelin sizde bakın"  

gün ışığına açılan küçük mercekten b-

akıyoruz  

daha neler?! 

İmparator Julian, içeride ders dinliyor. 

 

küçük bir taş düşüyor, kulak kabartıyorum 

sesine: 

"Işık karanlığı aydınlatır, karanlık onu alt 

edemez" 

Yuhanna'nın taşı bu. 

buralarda olmalı isa mesih! 

musa, isa bir arada kol kola girip az önce 

nauralara doğru yürüdüklerini  

söylüyor habibi- neccar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİM UNUTUR ODALARI 

       (Neval SAVAK1) 

 

kalkıp dolaşıyorum odaları 

sıcak bir ses ararcasına 

odalar kan kıyamet 

 

herkesin uyuduğu saatleri okşayarak 

ve daha çok severek odaların tütün 

kokusunu 

duyarak kuşsuz ve rüzgarsız 

bir sümbülün yitirilen kokusunu 

 

şimdi kim anımsar diyorum 

bir çocuğun ciğerinden başka bafradan 

sonra birinciyi 

 

rüyaların yüz çevirdiği yerde 

durup durup ayılarak 

tanrı da mı yalan 

rüyalardan sayıkladıkça ayılıyorum 

 

bir yumruk gibi gözlere inen yağmurda 

görüyorum dünyanın restini 

yüzü bir avuç cehennem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                           
1  “Denize Doğru Gül” Kitabından 
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       HİÇ SEVGİLİ 

     (Uğur KARACA) 

 

kalabalık bir sessizlik bu aramızdaki 

bilmem ki nasıl yazılır  

adınla adım arasındaki boşluğa 

el değmemiş bir serüven 

ay kendi rüyasında adımlarken zamanı 

anıları susarmışız meğer 

korkularımıza giydirdiğimiz aşkları 

o maskesiz yalnızlığımızda 

hiç kimsenin şiirini okuruz 

masada susan iki yabancı gibi 

aynı yağmuru saklar mıyız 

gökler bu kadar uzakken çölümüze 

aynı gözyaşında ıslanır mıyız 

gözlerimiz misafirken birbirine 

küçük hayaller kurarız belki de 

kimsesizliğin tacı olur evsizliğim 

sokağına kıvrılmış bir çıkmazda 

aynadan sarkan benleri silinirim 

kalemimden yontulan senleri giyinirsin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘BİN YÜZ BİR İNSAN’ YA DA  KİŞİSEL 

GELİŞİM KİTAPLARININ DAYANILMAZ 

AĞIRLIĞI 

               (Selman BÜYÜKAŞIK) 

        -Utanılacak bir şeydir tek başına mutlu 

olmak. A. Camus- 

 

    Neo- liberalizm (Neo’luğu mu kaldı; eskidi, 

tıkandı bile.), yani küreselleşen kapitalizm 

bencil-leştirdi, duyarsızlaştırdı. Tüketim 

manyağı yaptı, salaklaştırdı bireyi; ama mutlu  

edemedi, edemiyor, anlattığı bunca masallara 

karşın. Ekonomik sorunları olmayanlar bile 

yalnız,doyumsuz, mutsuz… Sis-temi 

sorgulamaktan korkan ya da bu bilinçten 

yoksun olanlar, kurtuluşu, erinci, farklı 

etkinliklerde, tu-haf uygulamalarda arıyor. 

Doğu dinlerinden alınma meditasyonlar, 

ritüellerle, hatta paralel, kozmik evrenler/ 

dünyalar masallarıyla sağaltmaya çalışıyorlar 

kendilerini. O da kesmeyince ya da bunlarla 

birlikte, kişisel gelişim seminerlerine katılarak 

kendini yetiştirip geliştirmeye, değiştirmeye 

çalışıyorlar.    Yaşam koçu dedikleri 

büyücülerin, şamanların ellerine teslim 

ediyorlar kendilerini, nesnel, toplumsal, maddi 

koşullarını değiştiremeyince. Aslında bu tür 

yerler, fal salonlarından farksız. Ne ya- zık ki 

ikisinin de müşterisi çok. Çünkü, bu yol daha 

kolay, daha az riskli. Toplumsal bilinci eksik ya 

da mücadele gücü olmayanlar yahut köklü 

değişimden zarar görecekler için. Evlilikte 

eşlerin sorunlarını çözme arayışları da böyle, 

hatta çoğu zaman birbirine bağlı, birbiriyle iç 

içe oluyor bunlar. (Aklıma bir- kaç hafta önce 

okuduğum, Gaye Boralıoğlu’nun nefis öyküsü 

‘Kahrolsun Uyuz Çiftler’ geldi de gülmek- ten 

kendimi alamadım. Salık veririm) Duygusal, 

düşünsel, tensel yönden birbirinden soğumuş 

çiftler radikal çözümleri göze alamayınca, 

soluğu psikiyatrlarda, psikologlarda alıyor. 

Birbirini anlamayı, yani birbirine katlanmayı 

öğreniyorlar. Gerçek bir çözüm oluyor mu, 

bilemem. Biliyorum da hadi söyleme- yeyim. 

Bir iki ayda 10, 15 kilo verip de altı ay sonra 20 

kilo alanların diyetine benzetirim evli çiftlerin 

bu terapilerini. 
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        Aret Vartanyan da kısa yaşamöyküsünden 

anladığımız kadarıyla böyle bir yaşam koçu. 

Semi-nerlerinden de topladığı verilerlerden 

yararlanarak deneyimlerini yazıp kitaplar 

yoluyla da insanlara,  gençlere ulaşmaya 

çalışıyor, ulaşıyor da.  Baksanıza, kitap 9. 

basısını yapmış. Zeki, uyanık bir adam- mış. 

Yaşam atölyelerini yurtdışına taşıyacak kadar 

işi ilerletmiş. Yazdığı kitaplarla da hayli para ve 

ün kazanmış. Temel sorunları görmezden gelip 

insanlara başka hedefler gösterenler, yıpranmış 

sinirlerimi bozuyor. Ezberletilen “Birbirinizi 

sevin, kucaklayın: her şey sende gizli. Sen çok 

güçlüsün. Ne istersen, ne düşünürsen o olur.” 

Bayat, gerzek mottolar midemi bulandırıyor. 

Bunlar bana şarlatanlık gibi geli- yor. 

Kuşkusuz, yaşam formülünü, mutlu olmanın 

anahtarını bulduğunu ileri sürüp bunları 

pazarlayanlaradır asıl öfkem. Yoksa, arayış 

içindeki bir gencin bu tür kitapları, tek kurtuluş 

reçetesi görmemesi koşuluyla okumasına 

itirazım yok, olamaz. Kitabın kapağındaki 

resim, kitapta anlatılanların, yapılmaya 

çalışılanların çok anlamlı bir so-mutlaması 

bence. Evet, yazar verdiği seminerlerle, 

anlattıklarıyla bizi bir kukla yapmaya çalışıyor. 

Ze-kidir Vartanyan gibi yaşam koçları. Yeterli 

bilinci ya da cesareti olmayan bireylerin 

zaaflarını, ne iste- diklerini iyi bilirler. 

Sorunlarını önlerine ustaca serer ama asıl 

suçluyu bile isteye gözden kaçırır bunlar. 

Aslında karşısındaki de bunu istiyor. Yine de 

arada toplumla, sistemle ilgili pek çok eksikliğe 

şöyle bir dokunup eleştiriyormuş gibi yaparlar. 

Peki, çözüm? “Sende! Sen kendini sev! Sen çok 

önemlisin, eşsiz- sin! Kimseye bağımlı olma! 

Dik dur! Annene-babana, yanındakine sarıl, 

‘Seni seviyorum!’ de. Gör bak bütün sorunlar 

nasıl yok olacak. Dünya cennete dönecek. 

İnsanlar niye birbirlerini ötekileştiriyor, niye 

savaşıyor? 

Ayıp değil mi? Bu gaddarlık niye? Çok  yazık! 

İyisi mi kendini sev, sen çok değerlisin.” 

“Şey, bir soru sorabilir miyim?” 

“Haydi sor, sor!” 

“Mesela, ben işsizim! Üniversiteyi bitireli beş 

yıl oldu. Annemle babamın emekli maaşına 

bakı- yorum. Ama mutlaka işe gireceğim diye 

düşünmeliyim öyle değil mi? 

“Bravo!” 

“Şey, mesela, Reina’yı tarayan IŞİD militanıyla 

kapıda karşılaşsaydım, ‘ Dur kardeşim! Seni 

seviyorum!’ deyip sarılsam silahını bırakır o da 

beni kucaklardı değil mi hocam!” 

“Aferin, kitabın vermek istediği mesajı 

almışsın!” 

                               2 

“Patron, sendikalı arkadaşları işten attı! Ben 

sendikalı değilim, yırttım. Neden, kendime 

güve- 

niyorum, her koyun kendi bacağından…  doğru 

mu?” 

 

“Aynen!” 

 “Ama koçum! Şebnem İşigüzel, Ağaçtaki Kız 

romanında bu kitaptaki mesajın  tam karşıtını 

söylüyor: ‘Hayatınız sizden başka herkesindir 

ve siz başkalarının hayatına göbekten 

bağlısınız. Demek istediğim, herkes bir 

başkasının hikâyesidir.’ Öyle diyor.” (s. 150) 

“,,,,,,.” 

        300 sayfaya yakın bu kitabın, roman mı 

demeliydim, 40-50 sayfası adsız 

kahramanımızın ( Ad- sız kahraman modası da 

eskimedi mi?) arayışı, kendini bulma, yaşamı 

anlama yapay, zorlama müca- delesini anlatan 

çok zayıf, çok popüler bir kurmaca; gerisi 

birazcık sorgulayabilen bir beyni dumura 

uğratacak nutuklar, ninniler… Necmiye 

Alpay’ın 

sıkça söylediği bir sözü varmış: “Fazla 

yineleme anlam yitimine yol açar.” Her 

sayfasında bu 

özlü sözü anımsadım. 

        Bu yazıya, iki yıl sonra demin okuduğum, 

Anıl Anla’nın Kişisel gelişim şarlatanlığı ve 

plasebo etkisi başlıklı nefis yazısının (BirGün 

Pazar, 23 Aralık 2018) son paragrafını mutluluk 

duyarak ekliyorum:”Nasıl ilaç ve sağlık 

endüstrisinin kâr etmesi için hasta insanlara ya 

da Lancome’un kırışıklık karşıtı kremleri 1400 

liraya satmaya devam etmesi için güzel 

olmadığı-nı düşünen kadınlara ihtiyaç varsa 

aynı şekilde, kişisel gelişim sektörünün devamı 



              

 

 
  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 3  
Sayfa  8 

Sayfa  8 

için de sos- yolog Eva Illouz’un deyimiyle, 

kaybeden (loser) insanlara ihtiyaç vardır. Yekta 

Kopan’ın son romanında takıldığı gibi“İşinizde 

Yükselmeniz İçin Uygulamanız Gereken 

Beslenme Model- leri diye kitap bile gördü bu 

gözler. Siyez bulguru yerse  bölüm şefi 

olacağına inanan insanlar var bu dünyada.” 

Benim inanan insanlarla fazla bir alıp 

veremediğim yok ama kişisel gelişim 

şarlatanları, kapitalizmin düşürdüğü insanların 

zaaflarından istifade ediyorlar. Kimseye an- 

lamlı bir faydası dokunmayan saçmalıklar 

üzerinden köşeyi dönüyorlar. İşin kötüsü bu 

yalan- ları satın alan insanlar pasifize olup 

bulanık bir iyimserlikle hayatı yaşıyorlar. 

Toplumsal mü-cadeleye katılmak yerine boş 

vaatlerin peşinde koşarak zaman ve para 

kaybediyorlar. Zaten sistem, statükonun devamı 

adına fonksiyonel gördüğü için kişisel 

gelişim şarlatanlarına göz yumuyor.” (Y. 

Kopan’ın romanının adı, Sıradan Bir Gün)) 

        Bin Yüz Bir İnsan’ı okuduğum günlerde 

Yönetmen Ken Loach’un ‘Ben, Daniel Blake’ 

adlı filmini gördüm. Keşke bu filmi Aret 

Vartanyan’la birlikte izleyebilseydik. 

Bu kitap her şey hakkında hiçbir şey! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEVGİLİ 

         (Binnaz Deniz AYDEMİR) 

 

Gözyaşlarım içre su… 

Hicaz makamında ağarır  tan yeri. 

Ben ki perişan, 

Ben ki kahrolası bir ümitsizlik aşikârı ey 

sevgili! 

Bağrıma basıp taştan sedirleri, 

Yürüyorum uçsuz bucaksız bir hasret 

peşinde. 

Acının mayasından geldim. 

Sükûtun toprağına karışıyorum. 

Kuşlar ki her akşam, 

Böylesine tutuşturur cümle âlemi. 

Onlar değil midir gagalarıyla, 

Bezeyen  gök yüzünün  kalelerini? 

Mehtap suya düşer gözlerinde. 

Su, içer harelerini ışığın. 

Ey sevgili! 

Ellerin değil midir kubbesinde raks eden, 

Şu incir diyarlarının? 

Bir ah eder de dilim, 

Toza toprağa bulanır meyhaneler. 

Her gece mey edip, 

Tasında ruhumu erittiğim, 

Buzlar çözülür de etinden, 

Haneme düşer. 

Ey sevgili! 

Böyle savrulan yaprak gibi, 

Kaç gece biter? 

Seni yanımda bulduğum, 

Kaç gün eder ? 
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           DİRENEMEYİŞ 

              (Uğur ATAŞ) 

Kayalara şarkı söyledin mi hiç? 

Uçmanın korku sanıldığı bir çağda, 

Kadeh olup düştün mü bir zalimin elinden? 

Sevmek pis kokar bazen, 

sen bilemezsin. 

 

Kalbim sapsarı oldu bir yağmurda, 

Uyku sandım canıma her düşeni. 

Köşe bucak kaçtım yalan tanrılarından, 

Senin gözyaşı cumalarına bir doğru 

saklamak için. 

Keşke susmayanlar hiç olmasaydı 

aramızda, 

Geri gelse şimdi gücendiğimiz ayna, 

Gerçek olsa boğulan son karıncanın 

bedduası... 

 

Kanatlı kavgaları gördün mü? 

Nasıl da beklemiyorlar bizi. 

Geç kalmak kan kırmızıdır, 

Beklemek mersiyedir yıllara. 

Düşmeseydim gelirdim, 

Yeni bir düşmek doğurdu düşmelerin 

anası...   
 
 
 
 
 
 

YOLCULUK 

(Ayfer ÇAVUŞ) 

 

Akan insan seli içinde; 

yalnızlığımı, 

özenle sakladım 

bu şehrin  

kuytu köşelerine. 

Ve giyineceğim, 

ipeksi bir elbise gibi 

narince. 

Dudağımda dua, 

sessizce, 

bir ayine hazırlanırcasına. 

Birazdan başlayacak, 

umudun yolculuğu; 

sonsuza uzanan, 

geri dönüşü olmayan. 

Bavulumda tıka basa  

doldurduğum; 

barış türküleri 

notalarını, tüm insanlığın bildiği; 

yanına, son anda  

unutmadan koyduğum sevgim. 

Artık, bütün limanlar benim. 

Kim bilir? Belki de, 

şarkca konuşan çocukların, 

öğretmeni olurum. 
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         AŞKIN TAPINAĞI 

(M.Devran ÖZER) 

 

güzelsin 

hem de çok... 

cumartesiyi pazara bağlayan gece gibisin 

yalnızlığımı unutturan bir sıcaklığı var 

ellerinin 

yalnızın şarkısı yoktur 

yalnız, uğultudur yalnızca. 

yalnızın rengi yoktur 

yalnız, puslu bir gecedir o kadar. 

sana bejan matur'dan şiirler söyleyeceğim, 

gitme... 

gitme, cılız bir dere hiç bir yere akmıyor 

düş sokağı'ndan bir şarkı söyle 

kalbimizin kapıları açılsın sonuna kadar 

seninle bu kaldırımda içelim sabaha kadar 

sonra ilk vapura atlayıp karşıya geçelim 

martılara simit atalım, çocuklara öpücük 

dünyanın en güzel mekanına götür beni, 

yatağına... 

bir yalnızın bir yalnıza vereceği en güzel 

armağan 

şiirlerin ve şarkıların demlendirdiği ruhu 

aynı yastıkta aşka bestelemektir 

 

dünyanın en güzel denizine çağır beni 

en derin denizine dünyanın 

derinliğinin tapınağı gözlerine. 

 

 

 

 

 

 

YAĞMUR’UN RÜYASI 

(Gülçin Yağmur AKBULUT) 

 

Misafirim hayata 

gidenlerin yerine geldim 

biraz oyalanıp bu bahçede 

geldiğim yere döneceğim 

Hiç bitmeyecekmiş gibi 

sanılıyorsa da ömür 

kimseler görmüyor mu 

yanan mumların erimesini  

Ne gökyüzünü unutun 

ne geldiğiniz yeri ve de toprağı 

bir kerelik muhteşem rüyada 

herkese mutluluklar dilerim 

Küçümencik taneydim 

harmanlanıp yağmur oldum 

bulutlardan baktım yeryüzüne 

aranıza sığamadım gönlümce 

Yerleşirim bir dağın koynuna  

kardeşi olurum yer altı sularının 

anıları kalır mı aranızda  

Bitince misafirliği Yağmur’un 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 
  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 3  
Sayfa  11 

Sayfa  11 

            TEK RENK 

    (Özge ARTIKASLAN) 
 

 

 

Dokunmak isterdim bulutlara 

İçinde fayda olan umutlara 

Düşmandan kırılan kollara 

Sevgi dolu sargı olmak isterdim 

 

İsterdim olsun bu cihan tek renk 

Renkler savaşmasın olsun ahenk 

Dost dosta yol olsun 

El ele yürüse ah hep! 

 

Ey Adem gel dost olalım 

Aynı aştan kardaş olalım 

Yol olalım yoldaş olalım  

Tek renk ile doğru olalım  

 

Eğilme gözün yok diye  

Sevinme karnın tok diye 

Dünya hep aynı diye  

Sanma dönmez tersine  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     KELİMELER BÜYÜSÜ 

            (Ayşenur AKIN) 

 

Getirin bana şu susuz çiçeklerimi, 

Özümün sebilinden dökeyim hislerimi 

Koyun bir yere beni bir de bütün gülleri; 

Feryadını dinleyim bülbülün dilinden, 

Uçmadan son bir kez altın kafesinden. 

 

Bağırın tıngır mıngır sallariken beşiğimi, 

Pireler tellal iken develer berber iken, 

Saat tam on ikide vurmuş iken geceyi 

Düşüreyim ayağımdan ağırlaşan ökçeyi. 

 

Karga çıkmış dala ağzında peyniri, 

Bir parça övgüye kaptırdı kısmetini, 

Aslanın ağzında değilken ekmeğime 

Süreyim tabiatın güneş yüklü ellerini. 

 

Sözlerim bir avuç buğday eledikçe saçılır, 

Ardından hazinenin kapıları açılır. 

Kayırın beni beni saran şu binbir gecelerden 

Korkarım haramiler bırakmaz ellerimi, 

Değemem yıldızlara çolak bırakır sonra 

beni. 

 

Gökten üç elmayı düşürdü kelimeler, 

İçime ateş düştü pişirdi kelimeler. 

Kötülerden iyileri devşirdi kelimeler. 

Evvel zaman içinden kalbur saman içinden. 
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YÜRÜYORUM SOKAKLARDA 

            (Gülsüm ERKAYA)                                                          

Yürüyorum sokaklarda bir kadının kaçak 

gözlerle sevdiğine özlem ve tutkuyla bakındığı 

korkak ve ürkek adımlar ilerliyor yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda bir yobazın pençesine 

takılmış    gençliğin fidanında tutuklu adımlar 

ilerliyor yanımdan  

Yürüyorum sokaklarda sessizliğin sesinden 

korkan düşünceleri zincirlenmiş bakışlarını 

gizleyen yaralı adımlar ilerliyor yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda bir noktanın ötesinden 

gitmeyen dar adımlar ilerliyor yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda bir kurgunun peşine 

takılmış tek rengin etrafında dönen hafızalar 

ilerliyor yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda bir parça kağıttan ucu 

kırık bir kalemden hayallerini saklayan 

bedenleri terli adımlar ilerliyor yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda her sevdanın süsüne 

kanan yorgun ve dermansız adımlar ilerliyor 

yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda avucunun içindekini sıkı 

sıkı tutan mesafeli adımlar ilerliyor yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda bir güzelliğin kendi 

gölgesinden korktuğu temkinli adımlar ilerliyor 

yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda dört duvar arasında 

kalmış dallarını bedeninde taşımayan sırtı 

kambur bedenler ilerliyor yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda kahkaha naraları atan 

soğuk düşünceleri olan biçaresizler ilerliyor 

yanımdan 

Yürüyorum sokaklarda       dehlizlerin  

karanlığında     kalpleri taşlaşmış merhamet 

kokusuna hasret kalmış bedenleri ağırlaşmış 

durgun adımlar ilerliyor yanımdan 

                  KOCA DURDU 

                 (Selami ÖZKAN) 

“Ustam bana iki üç harf okuttu/Merak 

elif, efkâr elif, zâr elif.” (Aşık Sümmani) 

 Yaz tatillerinde çocuklar camiye 

gönderilirdi bizim oralarda. Dışarda boş boş 

dolaşıp kırığa kopuğa takılmasın, atasının 

ardından ilerde bir dua okuyabilsin diye 

umulurdu. Zaten, Kayserilinin gözü açığı 

ticarete, uslusu da okumaya yönlendirilirdi 

ya işte o hesap bizimki de. Konu komşunun 

çocuğunu peşime takıp cümbür cemaat 

caminin yolunu tuttuğumuz günlerde 

tanıdım Koca Durdu’yu. Dev gibi bir 

adamdı mübarek. Geniş omuzlu, yapılı ve 

kırçıl sakallıydı. Elindeki iri taşlı tespihiyle 

“Estağfurullah” çeker, sessizce otururdu. 

Yedi kez hacca gittiğini duymuştum Koca 

Durdu’nun.  

 Bir gün öğle namazından önce 

caminin bahçesinde mahallenin yaşlıları 

koyu bir sohbete koyulmuşlardı. Ben de 

müezzinlik talimi için ezan vaktini 

bekliyordum. Kulak misafiri oldum 

muhabbete. Âmâ İsmail Efendi, Koca 

Durdu’ya: 

“- Gadasını aldığım, bilin mi Şah 

Hitaî’yi? Hani Yavuz Selim Hân’ın 

mektuplaştığı adaşım Şah İsmail’i? Yaman 

şairmiş vaktinde. Ne şiirler yazmış at 

sırtında. Bak bir dörtlüğünde ne buyurmuş: 

‘Hitayî hâl çağında/Hak gönül 

alçağında/Kâbe yapmaktan yeğdir/Bir 

gönül al çağında.’ O kadar hacca 

gideceğine bir garibin elinden tutsan, 

yurdunu şenlendirsen olmaz mıydı?” Koca 

Durdu: 

“-Kim demiş yoksulu 

gözetmediğimi? Bahçamda yetiştirdiğim 

domatisleri ihtiyacım olduğu için mi 

satarım sanarsınız? Her birinin fakire, 
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yolcuya, talebeye faydası dokunur. Etme 

İsmail Ağam, sen etme. Kâbe’yi gören bir 

daha görmeyi diler. Yunus haksız mı: 

‘Arayı arayı bulsam izini/İzinin tozuna 

sürsem yüzümü/Hak nasip eylese görsem 

yüzünü/Ya Muhammed canım arzular seni.’  

Sohbet o kadar tatlanmıştı ki aman 

bitmesin diye geçiriyordum içimden. 

Yılların tecrübesi, görgüsü bu adamların 

dilinden bal olup akıyordu sanki. Zerafet 

timsali bu güzel insanlar o devre mahsus 

yaratılmışlardı sanki. Koca Durdu sözlerine 

devam etti: 

“- İsmail Ağam, Molla Cami’yi 

anlatayım ben de sana. Baharistan’da bir 

âmânın hikâyesi nakledilir: ‘Âmânın biri 

gecenin geç saatlerinde elinde kandille 

sokakta dolaşmaktadır. Bunu gören adam: 

‘Yahu senin gözlerin zaten görmüyor, bir 

de eline kandil almışsın. Bunun hikmeti 

nedir?’ diye sorar. Âmâ da şöyle cevap 

verir: ‘Senin gibi gafiller bana çarpmasın 

diye bu kandili taşırım. Kalp gözüm açıktır, 

şükür.’ der. Ya İsmail Ağam, senin beni 

anladığını sanırdım emme yanıldım mı ne? 

Yoksa, lüküs lambası mı verelim eline 

gündüz gözüne?” Bu sözler üzerine 

bahçede oturanların yüzünde tatlı bir 

tebessüm belirdi. Sucu Cemal, “Haydin 

ağalar, içeri geçin hele. Ezan okunacak. Bir 

dua da siz gönderin Yunus’a, Molla’ya ve 

cümle geçmişlerimize.” deyince cemaat 

yavaş yavaş kapıdan süzüldü ve saflardaki 

yerini aldı.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GÖKYÜZÜM 

 (Demir ZENGİN) 

 

ne kadar da kırgınız.. 

b/öylesi güzel gökyüzü.. 

öylesi.. vurgun gözlerin.. 

 

yanık yüreğim..  

kuru bir özlem.. 

canımla besliyorum.. 

hüznün alaca kuşlarını.. 

 

nefesim yetene..hevesinbitene..kadar.. 

bıraksam sonsuza değecek.. 

 

ayıpsa ayıp..günahın boynuma.. 

seni sevmek.. aşktır bana.. 
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SÂRA NÖBETLERİM 

(Tan DOĞAN) 

I / 

ey gelgitleri ruhumun: durmayın 

içlidışlı ‘hayat’ım sayrı 

kanımı emiyor aklım: ‘sâf duygu’yum 

terimin süzgeçlerinin ardı da kevgir 

kâtiliyim cellâdıyım şeytanıyım kendimin 

‘düş’lerimi kıskanan ne çok tanrı var 

umutsuzluk ızdırabım değil ki 

asıl derdim ‘ilk an’ ––––ötesi yalan 

(ne hava ne ekmek ne su) muhtaçlığım hep 

‘aşk’a 

sevemedim sır saklayan melekleri ––insan 

hâli 

her ak-kanat bin bir ‘kir’i gizliyor gibi 

(kuşlar hâriç) 

II/ 

ağır ağıttır yazmak ve koca yük ––âh 

kâinat da hakîkat de nefret unsuru 

küfür ve kâfir kâfî bir çift kardeştir 

‘nef(e)s nöbetçisi’yim ‘kızılmavi’nin 

bana gece bana uykusuzluk bana kâğıt-

kalem 

‘yaralı sâralı’yım: kus kus kus (b)ayıl 

III/ 

kader keder kasvet her dâim 

ölünce çürür gövde: önce inkâr ve isyan 

(tereddüt yok) ‘hiç’ için yaşıyoruz hepimiz 

öyleyse tek ‘iş’imiz her ‘baş’a 

başkaldırmak 

mutlak yalnızız ‘mutlak’ ––acıysa ‘acı’ 

ve karanlık ve sessizlik-ıssızlık 

biricik dostu baykuş ‘ölümlü ömürler’in 

kader keder kasvet her dâim 

IV/ 

ne diyordum: 

tenimin gediklerinin ardı da kevgir 

ey gelgitleri ruhumun: susmayın 

 

 

 

AYNA 

(Oktay GÜLER) 

Yirmi sekiz yaşındayım. Yaşadığım şehirde 

aldığım her nefes için neredeyse her gün 

şükür ettim. Ama bugün sabah parkta 

otururken -yalnız başıma- gördüğüm bir çift 

beni sanki yıllardır uyumaya devam ettiğim 

uykumdan uyandırdı. Hemen yanı başımda 

el ele oturan bu çiftin konuştukları her 

cümleyi rahatça duyabiliyordum. Benim bir 

sevgilim hiç olmadığı için böyle ortamlarda 

ne konuşulur tam olarak bilemediğimden 

iyice kulak kesildim. Kız, oğlanın omzuna 

başını yaslamış, elleriyle sevgilisinin 

ellerini ovuşturuyordu. Biraz sessizlikten 

sonra kız söze başladı.  

- Sen, bu dünyada gördüğüm en güzel 

şeysin. Seni çok seviyorum aşkım. 

Oğlan gülümsedi. 

- Ben de seni çok seviyorum canım. İyi ki 

varsın. 

Kızın bu dünyada gördüğü en güzel şey bu 

oğlan mı diye  erkek arkadaşına dikkatlice 

ama çaktırmadan bakmaya başladım. Çok 

da uzun olmayan, saçlarının birçoğu 

dökülmüş - kel bile diyebilirsiniz- göbekli 

bir gençti. Bu güzel kız bu adamda ne 

bulmuş olabilirdi? Ne  bulmuştu da onu 

dünyanın en güzel şeyi seçmişti. Acaba 

oğlan çok mu zengindi. Ve bu güzel kız bu 

güzelliğini para için mi oğlana 

sergilemekten kaçınmamıştı? Sorular 

beynimi kemirmeye başlamıştı. Canım 

sıkılmış olacak, bir sigara yakıp 

konuşmalarını dinlemeye devam ettim. 

- Kalkalım mı aşkım? Çocuklar beklemesin 

daha fazla. 

-Olur canım. 

Bu olamazdı. İkisinin de parmaklarında 

yüzük yoktu ama oğlan çocuklar 

beklemesin diyordu. Midem bulanmıştı 

sanki. Daha doğrusu içim kaldırmamıştı. 

Oğlan evli - belki de dul- fakat çocukları 

olan bir yetişkindi. Bu sefer kızgınlığımı 

kıza yönelttim. Pekâlâ oğlanın çocukları 

olduğunu biliyor ve bu park yerinde elele 

onunla oturabiliyordu. Akşam olmak 

üzereydi. Saat 16 olmasına rağmen hava 

hafiften kapanmış, yeryüzüne bir kasvet 

oturmuştu. Ya da benim içimdeki sıkıntı 
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böyle hissetmeme sebep olmuştu. Genç 

çiftimiz(!)  vakit kaybetmeden kalktılar.  

İçimdeki özel hayata müdahale etme 

isteğini bastıramıyordum. Arkalarından 

kalkıp onları takip etmeye başladım. Oğlan 

kızın omzuna elini atmış, kızsa kendi eliyle 

oğlanın belinden kavramıştı. Önümde 

yürüyen bu güzide (!) çifti arkadan görünce 

kıza kızgınlığım bir kat daha arttı. Çünkü 

oğlanın vücudu arkadan daha bir biçimsiz 

görünüyordu. Henüz birkaç dakika olmuştu 

ki öpüşen çiftler birbirine veda edip 

ayrıldılar. Resmen ikilemde kalmıştım. 

Acaba oğlanı mı, kızı mı takip etmeliydim? 

Ya da bana ne ki deyip kendi yoluma mı 

gitmeliydim. Kararsızlığım merakıma yenik 

düşmüş olacak ki ben tercihimi oğlandan 

yana kullanıp onu takip etmeye  başladım. 

Orta hızla bazen ana yoldan bazense tenha 

sokaklardan geçerek, o önde ben arkada 

yürüyorduk. Adımlarımız ilerledikçe 

yürüdüğümüz sokaklar bana çok tanıdık 

gelmeye başlamıştı. Kendi kendime bu 

market, bu kuaför, bu terzi...derken oğlan 

birden çalıştığım kuruma geldi. Ben bugün 

izinliydim. Ama onun acaba burada ne işi 

olabilirdi?  Merakım kabarmış, benim 

çalıştığım bu kurumda ne gibi işinin 

olduğunu anlamaya çalışıyordum.Burada 

yarım saat kadar kaldı. Çocuklarla ilgilendi. 

Bazısına biraz para bırakıp müdür beyin 

yanında bir çay içimliği kadar kaldıktan 

sonra ayrıldı. Arkasından gitmedim. Çünkü 

aradığım soruların cevabını müdür bey çok 

rahat verebilirdi. Odasının kapısını çaldım. 

- Gir. 

- Müdür Bey, rahatsız ettim. 

- Ooo, Salih.. Hayırdır sen bugün izinli 

değil miydin? Bir sıkıntı yok inşallah. 

- Yok Müdür Bey, sıkıntı değil de.... 

-De,ne? 

-Merak. 

-Anlamadım. 

- Kusuruma bakmazsanız odanızdan biraz 

önce çıkan beyi soracaktım.  

- Hayırdır n'oldu ki, neden soruyorsun? 

- Kızmayın lütfen, dedim ya çok merak 

ettim. Tâbi söylemek istemezseniz de bir 

şeydiyemem. 

- Ahmet o. Cami avlusunda bulunmuş. 

Karakola teslim etmişler sonra. Polis, 

işlemlerini yaptıktan sonra bize bıraktı. Biz 

o zaman üç binaydık. Ahmet bu bahçede, 

burada şimdi olmayan o üç binanın içinde 

büyüdü. On sekizinde üniversiteyi kazandı. 

Burslarla makine mühendisliğini bölümünü 

ikinci olarak bitirdi. Şimdi kendisine 

okurken burs veren bir hayırseverin yanında 

çalışıyor. İşine başladıktan sonra buraya 

neredeyse her hafta gelmeye başladı. Ama 

sana denk gelmemiş. Birkaç çocukla 

yakından ilgilenir, onlara bazen para 

veriyor bazen de neye ihtiyaçları varsa onu 

bulup getiriyor. O burada büyüdü. Ama bu 

yetimhanedeki herkesin şimdi abisi oldu. 

Beynimden vurulmuştum adeta. Sadece dış 

görünüşü ile yargılandığım, sorguya 

çektiğim,  parkta gördüğüm kızın yanına 

yakıştıramadığım kişi aslında uzun 

zamandır arkadaşlar arasında 

konuştuğumuz bu  "insan"mış. Kendimden 

utanmıştım. Yaşadığım  birkaç saat içindeki 

bu   olaylar bana insanlığımı sorgulatmaya 

başlamıştı. İstemsizce kulak misafiri olarak 

başladığım bu meraklı ve kasıtlı takip beni 

insanlığımı sorgulamaya yöneltmişti. İnsan 

kaşı, gözü, boyu ya da posuyla mı insandı? 

Ya da insan yanında durduğu kişiyle 

yakıştığını gördüğü sürece mi insandı? 

Bugün gördüm ki insan kalbiyle insandı. 

Aynada gördüğüm yüze hep aşık olan ben, 

aslında ne kadar da kötü kalpliydi. Evet 

Ahmet'ten öğreneceği daha bir çok şeyi 

vardı... 
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HAYATI HATIRLATMALI 

(Gülnar FERRUHKIZI) 

 
Dağlar, yollar,  

Çimenler, otlar 

İçimizi nuruyla doldurmalı  

Bizi huzura kavuşturmalı  

Neden var olduğumuzu hatırlatmalı.  

Gökyüzü mavi,  

Deniz mavi,  

Mavi gözlü pınarlar  

Bizi hayata bağlamalı  

Bize yaşam bağışlamalı.  

Her mevsimde tabiat ayrı bir güzel  

Her sabah kuşlar ayrı bir öter 

Bunlar bize yaşamı hatırlatmalı 

Sevip severek yaşamalı  

Hayata bağlanmalı  

Bizi huzura koşturmalı  

Ormanda ağaçlar, 

Yeryüzünde hayvanlar,  

Gökyüzünde kuşlar  

Bize hayatı anlatmalı  

Yaşamın ne olduğunu hatırlatmalı.  

Çiçekler, böcekler  

Ağaçlar, güller,  

Kediler, köpekler,  

Tüm doğaseverler  

Bize hayatın resmini yapmalı  

Hayatın önemini hatırlatmalı.  

Ömür kısa, hayat zor 

Ancak değer mi üzülmeye?  

Yıpranıp hayata küsmeye?  

Sevdiklerini üzmeye?  

Değmez bu hayatta  

Hiçbir şey için üzülmeye  

Kalbinde öfke biriktirmeye  

Gönül incitmeye  

Güzellikleri görmemeye  

Sevgiyi hissetmemeye 

Bunlar bize hayatı,  

Yaşam aşkını hatırlatmalı  

Hayata karşı sevgimizi artırmalı  

Bizi hayatın mükemmelliğine,  

Rengarenk, saf güzelliğine,  

Tabiatın aşk rengine  

Koymalı hayatın içine  

Bizi hayata kavuşturmalı  

İnsani duygularımızı kabartmalı  

Bize gerçek dünyanın sırrını açıklamalı  

Bize hayatı hatırlatmalı! 

 

 

   SOLGUN  ZAMANLAR 
          (İkram GÜNEŞ) 
 
Solgun bir mevsimden, 

Yağmalanmış umutlar kalır geriye. 

Yamalı sevinçler, 

Buruşuk ümitler, 

Ve kocaman kederler kalır geriye… 

 

Solgun bir mevsimden, 

Dağınık ruhlar kalır geriye. 

Şafaksız sabahlar,  

Bulutlu günler,  

Zifiri karanlık geceler kalır geriye… 

 

Solgun bir mevsimden, 

Yırtık senfoniler kalır geriye. 

Ölü sevişmeler,  

Zir u zeber demler, 

Melodisi eksik besteler kalır geriye… 

 

Solgun bir mevsimden, 

Savrulmuş bakışlar kalır geriye. 

Güneşsiz tebessümler, 

Kokuşmuş öpüşmeler, 

Tanrısız sancılar kalır geriye… 

 

Solgun bir mevsimden, 

Bitimsiz hüzünler kalır geriye. 

Dolmuş bulutlar, 

Öfkeli rüzgarlar, 

Yara almış insanlar kalır geriye… 

 

Solgun bir mevsimden, 

Dağılmış düşler kalır geriye. 

Derin serzenişler, 

İnsafsız sessizlikler, 

Uçurtması yırtılmış çocuklar kalır geriye… 

 

Solgun bir mevsimden, 

Üşümüş gaflar kalır geriye. 

Hissiz hisler, 

İnatçı ayazlar, 

Keskin kokular kalır geriye… 

 

Solgun bir mevsimden, 

Kırık canlar kalır geriye. 

Uğultulu yalnızlıklar, 

Çıplak sevdalar, 

Tutsak yasaklı şiirler kalır geriye… 

 

Solgun bir mevsimden, 

Kanadı kırık kuşlar kalır geriye… 
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ÇANAKKALE ZAFERİ 

(Ömer MİCİNGİRT) 

Gök kubbe altında ne müthişti harp  

Asra ateş düştü hey Çanakkale  

Nuh tufanı yer gök çıldırmıştı garp  

Yahya Çavuş coştu ey Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Kükredi Seyidim bir koca ordu  

Pek dehşet imtihan vuslat diyordu  

Hû deyip mermiyi sırtına vurdu  

Vecde arşa ulaştı hay Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Bir asudevakit ölümsüz ölüm  

Cihat-ı Ekber bu vaaz hem gülüm  

Yezit leşti Churchill kıpkızıl zalim  

Zafer destanlaştı duy Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Son kozuydu haçın küstahça karar  

Ne arar Sırp Ansak Yunan ne arar  

Torun gelmiş garptan dedeyi sorar  

Nereye koyarsan koy Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Belçika Fransız İngiliz Anzak  

Biter mi haçlının kurduğu tuzak  

Diriliş yakındır sanma ki uzak  

Ruhuma üflenen mey Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Şüheda iklimi büyülü yârim  

Seninle ölürüm senle yaşarım  

İsmini zikreden bir bahtiyarım  

Şiirler gözyaşım say Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Seni izahata perde heceler  

İstiklâl ne bilir ruhsuz cüceler  

Mübarektir senle doğan geceler  

Bayrakta tüllenen ay Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Her lâhza içimde gencecik ahlar  

Kalplerde yeşerir derin eyvanlar  

Dört mevsim dirilir o yüce ruhlar  

Şüheda çehreli köy Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Aşk sesi vuruyor Çanakkale’de  

Mehteran yürüyor Çanakkale’de  

Taburlar pembe mor Çanakkale’de  

Bir başka düğün bu toy Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Müyesser ihyasıziyakameti  

Varlığın perdesiz istikâmeti  

Mübarek zaferin tecelli yatı  

Mehmet’insedası ney Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Secdenin ahengi yükselen hüzün  

Ses verir tabyalar gece gündüzün  

Tevhidin türküsü belki bu güzün 

Cennete uzanan şey Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Renk renk ırk cümbüşü rüyaları hak  

Fethin orduları dön mâziye bak  

Bayrak ezan vatan “bir” de ittifak  

Binyıllık değişmez huy Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Sen eşsiz gülistan cennet diyarı  

Çocuk askerlerin büyük makberi 

Fecri uyku tutmaz o günden beri 

Asım’danSafa’yasay Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 

Hilalin zümrütten yıldızın inci  

Seni anlatmaktan aciz Ekinci  

Her renkten tek yürek yatan akıncı  

Kadim bir asalet soy Çanakkale 

Şehadet müjdeli şey Çanakkale 
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BU DÜNYADA ÖLÜM VAR 

    (Süleyman KALMAN) 

Gecenin bir vakti telefon gelir.  

Telefon numarasını sürekli değiştirdiğinden 

bilemem onun aradığını.  

Açarım gayriihtiyari.  

Bir hasta mıdır arayan, acil bir şey midir 

diye.  

Bakarım karşımda o. Kafası iyidir her 

zamanki gibi…  

İçkinin etkisiyle biraz peltekleşmiş ama gür 

bir sesle: 

 “Oğlum, …nıza koyayım sizin, ölüm var 

lan bu dünyada” diye girer söze kafadan. 

“Hepinizin bir yerleri kalktı” diye devam 

eder sövmeye.  

Çoluk çocuk ya yatmıştır ya yatmak 

üzeredir. Alçak sesle cevap vermeye 

çalışırım. “Yok be oğlum,” derim, ”Bir 

değişiklik yok bizde… Tamam. Ben seni 

yarın ararım. Bol bol konuşuruz ”diye 

kapatmaya gayret ederim. 

 “Hep öyle diyorsun aramıyorsun,” diye 

gönül koyar. 

 “Alayınız yavşaksınız,” der kapatır 

telefonu.  

Öfkesi dinmiştir biraz ya da içine 

gömmüştür onu.  

Bilirim aslında kırgınlığının, kızgınlığının 

bana değil, ıskaladığı hayata karşı 

olduğunu.  

Asıl suçlu olarak kendisini gördüğünü.  

***  

Bazen tesadüfen yolda karşılarız, ya da 

kafasının daha az bozuk olduğu zamanlar 

arar, anlatır da anlatır. Mahalleden, 

eskilerden haber verir…  

“Tahtabacak Levent” öldü oğlum, verem 

miymiş, kanser miymiş neymiş, neyse ki 

fazla çekmedi.”  

Balkan göçmeni bir ailenin temiz yüzlü, 

devamlı top peşinde koşan oğlu canlanır 

gözümün önünde. Yaşı kırk bile olmamıştır 

daha. İçim ezilir.  

“Abdi var ya, bizim “Sarı Abdi”, hem alıcı, 

hem verici oğlum o… Ben biliyorum… 

Bana mı soruyorsun, o i.neyi, belediyeye 

çöpçü kadrosundan girip, belediye 

başkanına karşı ileri geri konuştuğundan 

işten atmışlar, sürünüyor şimdi…”  

Oğlum gizli bir haz mı duyuyorsun bu 

felaket haberlerinden? 12 Eylül’ de içeri 

düşmüş bir abimiz benim bildiğim o. Şimdi 

sen ne söylüyorsun onun hakkında. 

“Hakan, yoğun bakımdaymış, beş-altı 

damarını değiştirmişler, içkiden sigaradan... 

Doktorlar, içme şu mereti demişler, 

dinlememiş, gidici valla… Bir biz gittik 

hastanede ziyaretine.”  

“Ömer, kestirmiş oğlum, tam karı olmuş, 

D…’de kerhaneye düşmüş, orda 

çalışıyormuş.”  

İlkokuldaki sınıf arkadaşım. Daha o 

zamanlar, hep kızlarla oynar, biz de ona kız 

gibi davranırdık. Beyaz yüzlü, parlak bir 

oğlan. Doğru mu dedikleri acaba?  
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Yeter oğlum ya, içimi kararttın, hiç mi iyi 

haber yok, şu mahalleden… Oğlum 

ağlayacağım lan şimdi. Zaten hiç gün yüzü 

görmedi bu yoksul, gariban insanlar 

yaşarken. İçimi kararttın içimi. 

“Raziye teyze vardı ya, Deli Güngör’ün 

anası, evine beğenip bizi falan pek 

sokmazdı ya, Alzheimer mı ne karın ağrısı 

ise o halttan olmuş, bokuyla oynuyormuş, 

huzurevine atmışlar, Deli Güngör de iyice 

sıyırmış, hastaneye atmış onu da karısı…”  

Hani mahallenin en titiz teyzesi Raziye 

teyze… Öyle mi? Yeter oğlum yeter içim 

daraldı valla…  

“Helacı Ayhan, “paket olmuş” atmışlar 

içeri. En son yanında tipsiz bir karı ile 

görmüştüm. Maymundan beş dakika önce 

doğmuş. Ganyan kuponlarında yolsuzluk 

yapmış hıyar…”  

Bunları anlatıp kendini iyi mi 

hissediyorsun? Yoksa laf olsun diye mi 

anlatıyorsun? Ya da gece ettiğin 

telefonlarda söylediğin “ölüm var oğlum bu 

dünyada” sözünü, “daha kötü şeyler de var 

bu dünyada” diye gerçek kılmaya mı 

çalışıyorsun.  

Bu dünyada sadece ölüm yok…  

Ölüme kadar, haksızlık var, yoksulluk var, 

ezen var, ezilen var, kaybeden var, dert var, 

tasa var.  

Var oğlu var.  

***  

Bazen bir emniyet müdürünün ya da yanına 

salavatla girilen bir tıp fakültesi dekanının 

yanından arar beni.  

“Bak, hocama senden bahsettim. Bir konuş 

istersen der telefonda…”  

Hekimliğinden ziyade siyasi görüşüyle 

kendini var eden dekanla, zoraki birkaç 

kelime konuşurum sonra.  

O da onun gönlünü yapmak için yasak 

savma babından, birkaç resmi sözcük 

yuvarlar ağzında.  

Nasıl girer buralara? Nasıl açılır bu kapılar 

ona? Bilemem.  

Ama birkaç farklı kimlik taşıdığını, polisle 

farklı ve gizli ilişkileri olduğunu bilirim.  

Hiçbir sosyal güvencesi olmamasına 

rağmen ikiz çocuklarını bir yerlerden temin 

ettiği mamalarla büyüttüğünü, zaman 

zaman en iyi hastanelere girip çıktığını da.  

*** 

“Deli Bülent, abimin kömür ocağından 

alacağına söz vermişti kömürleri. Almadı 

i.ne. Yakaladım bir gün bunu. Yatırdım 

falakaya. Ver Allah Allah ver. Nasıl 

ağlıyor, nasıl yalvarıyor yavşak…” 

Yüzünde sadist bir tebessüm.  

Yaptığından memnun, gururlu.  

Deli Bülent, belediyenin oy deposu olarak 

gördüğü garibanlara kömür dağıtım işlerine 

bakan mahalleden biri. Sözünü tutmadığı 

için yemiş sopayı ama yine de almamış 

kömürü. 
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“Söz verdiği parayı vermeyince, yatırdım 

Karababa’yı. Bağladım elini-kolunu. 

Sabaha kadar dövdüm keyfimce. 

Kirpiklerini kestim pezevengin.”  

Nasıl neşeli anlatıyor, nasıl coşkulu.  

Karababa, mahallenin esnaflarından birinin 

oğlu. Ortaokul terk. Abisinin okuyup eczacı 

olmasından dolayı hayata karşı zaten çok 

mağlup, çok ezik biri. Bizimki çek, senet 

tahsili işlerine de girdiği için ondan böyle 

bir tahsilat istemiş. İşin sonunda da 

anlaşılan parayı vermeyince sonuç böyle 

olmuş işte.  

“Bu dünyada ölüm var” derken ne denli 

insancıl, ne denli uhrevi oluyorsa, dövdüğü 

ya da işkence yaptığı insanları anlatırken o 

denli acımasız oluyordu ne yazık ki.  

***  

Bir ara, kollarındaki yara izlerine, daha 

doğrusu kesi izlerine takmıştı kafayı. Gelir 

gider; “Oğlum, sizin orda iyi bir plastik 

cerrah var mı? Şu kollarımı bir halletse…” 

“Oğlum, yıllardır uzun kollu gömlek 

giymekten bıktım. Allah’ını seversen bir 

ilgilen, kurtar beni bu dertten,” derdi. 

Bir gün, alıp götürdüm bunu, bir cerrah 

abimizin yanına. Adam bir iki baktı. 

“Yapacak bir şey yok bunlar için,” dedi. 

Bizimki,” lazer “, “televizyonda gördüm”, 

“yeni teknikler” vs. diyecek oldu. 

Cerrah lafı ağzına tıkadı. “Yok sadece graft 

olur, onu da vücudunun başka bir yerinden 

almak gerekir,” diye kestirip attı.  

Hayal kırıklığıyla dönerken, “Ne oldu 

oğlum, senin bu kollarına…” diye sordum. 

Durdu, içini çekti. “Mahallede bir kız vardı. 

Sen hatırlar mısın bilmem. Ben onu çok 

sevmiştim. Ama o beni sevdi mi bilmem… 

Darbeden sonra yurtdışına kaçtı ailesiyle. 

Abisinin evlendiği kızın, o da erkek 

kardeşiyle evlenmiş. Bir nevi berdel yani. 

Hiç unutamadım ben onu.  

O yıllarda da, hatırladıkça içtim. İçtikçe 

kollarımı kestim, doğradım. Bazen kendimi 

öldürmek istedim.”  

Gözleri daldı gitti.  

Hem duyduğu hayal kırıklığı, hem 

hatırladığı aşk acısı ikimizi de etkilemişti.  

“Dur bakalım, bir de bir cildiye doktoruna 

soralım,” dedim.  

Sırtını sıvazladım.  

Bir insanda, insanlığın kaç hali vardı.  

Nasıl bu kadar dibe vurmuşken bir anda 

gökyüzüne çıkabilirdi bir ruh?  

Evet, bu dünyada ölüm vardı.  

Ama bu dünyada aşk da vardı.  
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KARA SEVDA 

(Merve DAĞCI) 
Derd-i dildir sen yoksan o mekân, 

Mecnun dahi gölgede kalır,  

Âzad olmayınca şu yaralı lisan, 

Etmem isyan; hasta kalbim aşka âşıktır. 

 

Âlem-i Mana’da sen benim savcımsın, 

Karar senin zira bendimden geçtim, 

Ben gibi hiçbir ateş yanmamıştır; yanmasın 

sakın, 

İçimde sulh olmayınca sensizliği sevdim. 

 

Dil_ beste sayıklar durur hüznünü, 

Hüznüne yanar durur bu Kudüs yürekli, 

Şiirler aciz kelimelerine küstü, 

Neredesin ayrılamadığım efkârımın sahibi? 

 

Kalbim Yusuf’un kuyusundan da kara, 

Yetimim ben, gönlünü uzat bana. 

Yok! Yetinmez ruhum azaptan sıyrılınca, 

Bana sen gerek, durmaz gönül Eyüp sabrında. 

 

 Seni gözlerimden akıtıp mahpusuma kabzettim. 

Mahpus sen kokar, dışarısı ise dünya der halim! 

Geçmem senden, geçersem aşktır benim 

kefenim. 

O ne güzel kefendir, kara sevdadan gelen ölümü 

seveyim… 

 

 

 

  SELAMLAR SANA ÜSTAT 

        (Buğse KARADENİZ) 

Bir bahar perşembesi sabahı selamlıyor 

bugün. 

Perşembe pazarı şehrin göbeğine kuruluyor. 

Bir düğün havası dolaşıyor göklerde, 

bulutlar mutluluktan ılık ılık ağlıyor. 

Yere düşen gözyaşı damlaları  

Arnavut kaldırımlarını incitmekten korkan 

topukların tıkırtısına karışıyor. 

Topukların tıkırtısı 

çekçek arabalarının tekerine dolanıyor. 

Uzaktan bir pazarcı bağırıyor. 

Domates, biber, patlıcan. 

Barış Manço kalbi sokaklarda yankılanıyor. 

Bir bahar perşembesi üstadı selamlıyor. 
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    ÇAĞLA MEVSİMİ 

(Hamiyet KOPARTAN) 

Sevda sarar gençleri, 

Çağla kokar tenleri, 

Bırakır “ben” “sen”leri, 

Bir olur sanki çağla mevsimi. 

 

Dağlar, tepeler bir ayrı güzel, 

Yağan yağmur ayrı özel, 

Görünmeyen gizli bir el, 

Uzanır sanki çağla mevsimi. 

 

Güneş bambaşka doğar, 

Ağaçlar çiçek dolar, 

Etrafa huzur salar, 

Sevgidir sanki çağla mevsimi.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    NAR 

          (Erhan YILDIZ) 

 

Nar kırmızı gözlerim… 

            Sonbahara çalan bir ekim sabahı 

uyandım ölüm uykusundan. Nar ter 

içinde… İçimde yaşanmış aşk kırıntıları. 

Kiminde ellerim eksik, kiminde gözlerim. 

Dudağımda geceden kalma yarım bir aşk 

türküsü… Karşıladım bilinmeyen zamanın 

bilinmeyen sabahını. Doğruldum 

yatağımdan usulca. İçimde kırılmayı 

bekleyen bir nar tanesi. Ellerim, sarılmayı 

bekleyen öksüz bir çocuk telaşında. 

Gözlerim, yorgun bir kuş çaresizliği.  Hani 

ufak bir kıpırtı duysa dağılacak yüreğim. 

Ayaklarım, dışarıda ötüşen kuşları 

ürkütmeme telaşında. Ağır ve bir o kadar 

hafif.  Ellerine söz geçiremeyen bir hırsız 

edasıyla dalıyorum kalabalığın arasına. 

Yüreklerini yokluyorum insanların. 

Çoğunun içi boş çıkıyor. Hayretler içinde 

kalıyorum. Sevince tükeniyor insan. 

Tükenince de tüketiyor sevgileri. Seve seve 

her şeyi tüketiyoruz galiba. İnsanlara 

sevecek bir şey kalmıyor. Sonra yüreği boş, 

kalbi taş insanlar yaratıyoruz. Ya çocuklar. 

Çocuklara bir şey bırakmayacak mıyız? 

Onlara ise sadece anlatılacak birkaç güzel 

anı kalıyor.  Bırakılacak en kötü miras, 

geçmişte kalan güzel anılardır. Ne yani bir 

daha yaşanmayacak mı o anılar? 

Yaşanmayacak çocuklar. Yaş-l-

anmayacak… 
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             Kılı kırk yararak düşünüyorum. 

Bardağın hep dolu tarafını görmek 

istiyorum ama olmuyor olmuyor işte. 

Çaresizlik içinde dalıyorum sessizlik 

dehlizine. İnsanlardan, evlerden, 

arabalardan kaçıyorum. Bırakıyorum 

kendimi doğanın sessiz çığlığına. 

Dolaşıyorum ayakkabı dükkânı olan yalın 

ayak bir insan çaresizliğinde.  Hava da 

soğudu gibi. Nar yağacak galiba. Karın 

kıymetini bilemedikten sonra, varsın yağan 

nar olsun gönlüme ne çıkar… 

            Sonra çıkarıyorum içimdeki narı. 

Yüreğim iki parça, ellerim narlı. Bölmek 

istercesine yüreği boş, kalbi taş insanlara… 

Emekli kuyruğunda bekler gibi bekliyor 

insanlar sıranın onlara gelmesini… 

Bölündükçe çoğaldı nar. Bölündükçe 

kayboldu yaralar. Oysa herkes kendi 

yüreğinden bir parça uzatsa, dünyada 

kötülük namına bir şey kalmayacaktı. 

Çocuklara masalları değil, bugün yaşanan 

güzel şeyleri anlatacaktık. Artık hiçbir 

roman kötü sonla bitmeyecekti. Gökten üç 

değil milyonlarca elma düşecekti iyi yürekli 

insanların başına. Elmalardan biri yer 

çekimine değil, sevda çekimine ilham 

olacaktı mesela…  

       Sonra ifrit, insanların kalbine bir korku 

saldı. Aslında o, bu korkuyu içinde 

hissediyordu. Yalnız kalma korkusu. 

Vesveseye kulak veren kalabalık acılarını 

sırtlayıp teker teker dağıldı. Yine bir başına 

kaldı insanlar. Her giden yüreğiyle beraber 

bıraktı taneleri. Nar gölüne dönen sokaklar 

kaldı geriye. Bir de sahipsiz yürekler.  

             Topladım taneleri, yürekleri eze 

eze, burkarak… Çocukları düşündüm sonra. 

Onlar daha cesaretli çıktılar karşıma. 

Uzattım taneleri. Payına düşeni alan hemen 

bir parçasını dostuna uzattı. Çoğaldı taneler 

çoğaldı sevgiler. Evet. Hayat, kalem 

kullanmadan yazı yazma sanatıydı ve o 

kalem başka ellerdeydi. Ama kâğıt 

bizlerdik. Hepimiz kaderi yazılı olan birer 

kâğıt parçasıydık. Önemli olan o kâğıdı, 

kırdığımız narların lekesi olmadan, ezeli ve 

ebedi olan öğretmene teslim etmektir. Her 

yürek bir nar tanesidir. Siz siz olun narı 

kırmayın. Eğer bir şeyler paylaşılıyorsa bu 

hayatta nardan başlanmalı bence. Taneler 

güzellik olup akmalı yüreklere. 

Paylaşıldıkça çoğalır sevgiler. Paylaşıldıkça 

çoğalır nar…  

          Narlı günler. Narla kalın… 
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    TEPSİ 

     (Gülten AĞRITMIŞ) 

Bir odanın içindedirler. Odanın bir 

duvarında vagonun pencereleri ve her 

penceresinde yazılı her harfin anlamı başka 

harflerle birlikte görüntü olarak hızla akıp 

gider. 

Odada iki kişi vardır. Uzun bir masanın bir 

ucunda o iki kişi oturmaktadır.  

Masada duran çaydanlıktan bir düzine 

konmuş bardakların iki tanesine çayları 

koyar biri.  

Odanın bir başka duvarı tamamen ortadan 

ikiye açılır, içeriye beş kişi girer. 

Biri ‘’tuttu fırlattı kalbimi… ‘’ şarkısını 

söyleyerek masaya kadar gelir. 

Otururken masaya; masada duran bardakları 

görüp ‘‘Eşhedü  Enla İlahe İllallah …‘’ der.  

Çayı doldurup dudağına götürüp yudumlar. 

Masada oturanlardan başka biri dışarı çıkıp 

hemen geri döner.  

‘’Simit isteyen var mı?’’ der. ‘‘Evet ‘‘ der 

hepsi bir ağızdan. 

Simitlerle geri gelir. Masaya koyar 

simitleri. Tekrar dışarı çıkar. 

Açılan odanın duvarından içeri biri, bir el 

arabasına konmuş; donmuş beş eşekle geri 

döner. 

Odadaki yedi kişi hemen eşeklere müdahale 

eder. 

İçlerinden biri; ‘’ Önce insanı yarattı Allah, 

eşek insan için vardı ‘‘ der. 

Eşekleri eritmeye çalışırlarken diğeri ise 

‘’önce doğa vardı insan olmasa da eşek 

vardı’’ der. 

Diğer bir başka kişi ‘’İnsansız da anlamı 

var. İnsanlı da bir anlamı var. Vay 

eşekoğlueşek’’ der. 

Eşekler eriyince iki ayaklarının üstüne 

kalkarlar. 

İnsan olan beş kişi ise dört ayaklarının 

üstünde durup eşekleri de üstlerine 

bindirirler. 

Beş tanesi dört ayağının üstünde eşekleri 

taşıyıp dışarı çıkarıp gezdirerek geri odaya 

geldiklerinde hepsinin gözlerinde sürme 

vardır. 

Trenin pencereleri, pencerelerdeki farklı 

harfleri ve harflerin anlamlarını anlatan 

harfler odanın duvarında akıp gitmeye 

devam eder. 

Geride duran diğer iki kişi kendi aralarında 

‘’mır mır mır’’ konuşurlarken; eşekler 

sürmeli gözlü insanların üstlerinden iner ve 

bir köşeye giderler. 

Sürmeli beş kişiden üç tanesi masaya yönel 

ir. Bellerini zorla doğrultmaya çalışıp 

masaya otururlar. 

İki ayağının üzerinde yürüyen eşeklerden 

biri tam o sırada dışarı çıkar. İki ayağının 

üzerinde geri odaya döndüğünde elinde bir 

tepsi vardır. 

Tepside gaz bombası kapsülleri ve 

çıkarılmış kanlı gözler vardır.  

Masaya tepsiyi koyar. 

Köşeye gider. Köşede ‘’Aii Aii Aii‘’ derler.  

İki insan halen dört ayaklarının üzerinde 

köşede durmaktadırlar. 

Masada oturanlardan biri cüzdanından para 

çıkarır, masadaki çayların parasını öder ve 

kalkar gider. 
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TEK TABANCA DÜŞÜNCELER 

            (Gökay ATAÇ) 

El frenini çekti. Kapıyı açtı ve 

hemen karşısındaki 2 katlı müstakil binayı 

birkaç saniye süzdü. Kırmızıya boyanmış 

ev krem rengi panjurlarıyla bir uyum 

yakalamıştı. Hemen girişteki üzüm asması 

epey doluydu. Bu sene üzümler fazlaydı. 

Ön bahçede, dar alanda sıkışmış ağaçlar 

yeşil bir fırça darbesiydi sanki. Bu güzel evi 

olabildiğine süslüyordu. Beyaz demir kapı 

kapalıydı. Beyazı biraz solmuş olmasına 

rağmen hala fazlasıyla güven verici ve 

ihtişamlıydı. 

            Dudağını ısırdı. Yan koltukta 

uyuyakalan oğluna baktı. Küçük bir 

dürtmeyle kendine geldi çocuk. Garip 

canavarca bir esneme belirdi yüzünde. Yeni 

kesilmiş oldukça kısa saçlarına bir hareketle 

şekil vermeyi denedi. Çocuksu bir tavırla 

babasına nerede olduklarını sordu. Babası 

ise cevap vermedi. “Geldik” demeyle 

yetindi. Ağzında kıvranan, masum ve cılız 

bir “Geldik” demeyi tercih etti bu koca 

adam. Geldik… 

            5 saatlik yolculuğun ardından 

ulaştıkları hedef fazlasıyla basit görünmüştü 

bu çocuğa. Öyle ki babası burasının neresi 

olduğunu bile söyleme gereğinde 

bulunmamıştı. Önemsemedi. Yanında 

telefonu ve canından çok sevdiği bilgisayarı 

vardı ya. Ona göre temel ihtiyaçları 

karşılanmıştı. 

Adam anahtarlığındaki en küçük 

anahtarı seçti ve kapıyı açtı. Müstakil evin 

bahçesine ulaşmışlardı. Kırışmış alnını 

ovuşturarak içeriye doğru adımladı. 2 adım 

attı ve durdu. Arkasına baktı. Çocuk elinde 

telefonuyla ona doğru yaklaşıyordu. Saatine 

baktı, 4 olmuştu. Güneş yavaş yavaş 

vedalaşıyordu yerdekilerle. Başkalarına 

doğmak için… 

3 basamağı hızlıca geçti. Ve onları 

karşılayan balkona bir gülümseme attı. 

Sonra da bir damla bıraktı gözlerinden. 

Hızlıca sildi gözyaşını. Paslanmış ve 

tozlanmış anılara göz atınca hep böyle 

yapardı. Duygulanırdı. Duygulanırdı ve 

ardından bir şiir karalardı. Kâğıt varsa 

kâğıda dökerdi hislerini. Yoksa aklından 

geçirirdi sarhoş cümlelerini. Ezbere bir 

şiirin parçaları gibi otururdu birbirine 

cümleler. 

Hava kararmaya yakın ağzından 

cümleler ancak dökülebilmişti. Artık 

telefonunu bir kenara bırakmış çocuğuyla 

sohbete koyuldu adam… 

"Burası benim çocukluğumun 

geçtiği ev. Bu evin bendeki manevi değeri 

çok yüksek. Buraya gelmemizin sebebini 

merak ediyorsun ve oldukça sıkılıyorsun. 

Bunun da farkındayım oğlum. Ancak bu 
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küçük kaçamak ikimize de iyi gelecek" 

diyebildi. 

"Peki, baba burada ne kadar 

kalacağız?" 

Adamın yüzünde kısa bir 

gülümseme belirdi. 

“Ne kadar gerekliyse” 

            Gel benimle, dedi adam. 10-11 

yaşlarındaki oğluyla beraber evin dış 

balkonundan iç kısmına geçtiler. Uzunca bir 

koridoru geçtikten sonra soldaki ilk odaya 

girdiler. Oda şampanya rengi duvarlarla 

sınırlanmıştı. Odanın hemen sağında bir 

yatak, yatağın bitişiğinde şifonyer. 

Şifonyerin üstünde beyaz kapaklı bir kitap. 

Hatta kitabın adı “Baba Evi”. O bildiğimiz 

Orhan Kemal’in “Baba Evi”. Karşı duvarda 

bir tablo… Tabloda bir çift, oturmuşlar bir 

banka, seyrediyorlar denizi. Bir yağmur 

tutmuş hafiften. Akşam saatleri, hava 

karanlık… Odanın sol tarafında ise bir 

kitaplık, boydan boya. Kitaplığın üstünde, 

duvarda bir Türk Bayrağı. Bayrağın 

yanında siyah duvar saati. Romen Rakamlı 

bir saat. Kırmızı yelkovanlı… 

Odayı işaret ederek aklı bulanmış 

çocuğa seslendi: 

            “Burası senin odan” demesiyle 

çocuğun yatağa zıplaması bir oldu. Adam 

umursamadı. Buraya oğlu için değil kendisi 

için gelmişti. Burada yapacağı birtakım 

işler vardı. Aslında iş sayılmazdı. Bir nevi 

kafa tatili veya yazmayı bitiremediği 

romanını bitirmek için bir fırsat olarak 

değerlendirilebilirdi. 

            Eşinden boşandıktan sonra kafası 

iyice allak bullak olan bu adam belki de 

doluca şiirler yazardı. Bu arada bahçeye 

yeniden çıkmıştı. Bahçeye bir göz 

gezdirdikten sonra masanın başına geçti. 

Üzüm asmasının arasında konumlandırılmış 

alelade bir ampul ile aydınlatılan ortamda 

yine tek tabanca düşüncelere dalmıştı. Onun 

düşüncelerinde bir vahdaniyet yoktu. Her 

bir fikir taneciği beyninde ayrı ayrı volta 

atıyordu. Karmakarışık bu düşünceler 

kümesi yoğunlaşmasına engeldi. Zaten 

bundan mütevellit yazdığı her yazı askıda 

kalıyor ve devamını getiremiyordu. 

            Bankadaki müdür yardımcılığı 

işinden de istifa etmişti. Artık kendini 

tamamen özgür hissediyordu. 

Çantasını arabada unutmuştu. Hızlı 

adımlarla ilerledi dış kapının sürgüsünden 

çekip açtı. Arabadan çantasını aldı. Kapıyı 

kilitledi. Beyaz sürgüden tuttuğu gibi dış 

kapıyı açtı. Hızlı adımlarla yeniden masaya 

yöneldi. Sandalyesini çekip oturdu. Çantayı 

masanın üstüne koydu ve iki gözlü 

bilgisayar çantasının üstteki –ve aynı 
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zamanda küçük- gözünün fermuarını tuttu 

ve çekti. Çıkan iğrenç ses. Bu ses 

kulaklarında zonkladı. Öyle bir zonklama. 

Ekşi bir ses ve öylesine ekşi ki kulakları 

yırtıyor. Ekşi olduğu kadar da pürüzlü. 

Pürüzleri de sarsıyor. Tüm tüyleri havada. 

Umursamamaya da çalışsa elinde değil ki. 

Bu ses daha öncesinde neden bu kadar 

vahşi değildi? On saniye düşündü, cevap 

bulamayınca vazgeçti. On saniye onun 

gayet tatmin edici bir düşünme payıydı. 

Eğer on saniye düşündüğü bir soru 

hakkında aklında hiçbir düşünce kıvılcımı 

oluşmazsa vazgeçerdi. Şu anda da bu taktiği 

uyguladı. 

Çantanın gözünden bir a4 çıkardı. 

Bembeyaz bir a4. Öyle ki hemen bir kalem 

aldı çantadan. Başladı karalamalarına. 

Amaç beyazı bozmaktı. Beyazı yırtmak ve 

yerine kendi düşüncelerini ve ürettiklerini 

yaymak. İnsanoğlu hep aynı değil miydi? 

Doğayı bozmak ve yerine kendi sistemini 

uygulamak… 

Sanatın sanat için var olduğu 

görüşündeydi. Halk sanatı kavramı ona 

epey uzak gelmiyordu ama neticede 

yazdıkları sadece halkı hedef alamazdı. 

Tabii her görüşe saygısı vardı. Sanat için 

sanat kavramı ona göre daha farklıydı. 

Amaç soyut bir hedef için soyut uğraşlar 

değildi ki. Sanat geliştiği sürece sanatçılar 

da gelişirdi. Sanatçılar da artardı… 

Yeni nesil sanatçılar aklına geldikçe 

üzüldü. Ona göre kendisi sanata yeniden 

altın çağını yaşattıracak bir önderdi. Tabii 

yazdıklarına konsantre olabilirse. Ne 

yazdığı hakkında hiçbir zaman bir fikri 

bulunmazdı. Şu an yaptığı gibi ara sıra 

yazmayı bırakır, hayal gücünün toparlanıp 

sulanmasını beklerdi. Yeniden rahatlayan 

ve zenginleşen bir hayal gücüyle yazmaya 

koyulurdu. Yazdıkları cümleler bilmem kaç 

dakika sonra beyninde belirir ve bir şekil 

alırdı. İşte o zaman işler yolundaydı. Ne 

yazacağını bilen ve hayal gücüne hükmeden 

bir yazar asla kötü şeyler karalamazdı. 

Güneşin ilk ışıkları masasına 

çarptığında ve neşeli kuşlar o güzel 

türkülerini seslendirmeye başladıklarında 

yavaşça kendine geldi. Saçlarını eliyle 

düzeltmeye çalıştı ancak epey karışıktı 

saçları. Göz kapaklarına götürdü ellerini. 

Göz çapakları eline batmaya başlayınca 

durdu. Küçük ancak huzurlu bir esneme. Ve 

fazlasıyla yalnızlık belirdi ruhunda. Bir an 

öyle bir battı ki yalnızlık kalbine. Sanırım 

kalbi kanıyordu. Saçma düşüncelerinden 

ayrıldı. Kâğıda baktı. Daha doğrusu 

kâğıtlara. Hesap etti, arkalı önlü 19 sayfa 

yazmıştı. Bir an kendiyle gurur duydu. 

Sonra aklına oğlu geldi. Hatıraların 

saldırılarından kaçarak içeri yöneldi. Ne 

kadar kötü bir baba olduğunu düşündü. 

Ama böyle olsa neden mahkeme velayeti 
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ona verirdi. İyi bir baba olduğunu biliyordu. 

Sadece biraz fazla sorumsuzdu o kadar. 

Uzun koridora bir kez daha daldı. 

Soldan ilk odaya girdi. Oğlu mışıl mışıl 

uyuyordu. İçeri girdi. Oğlunun alnına bir 

öpücük kondurup dışarı çıktı. Kahvaltılık 

bir şeyler alsa iyi olacaktı. Zaten akşam 

yemeğini baba-oğul geçiştirmişlerdi. 

“Evet, sonunda bir fırın” dedi. 

Arabayı sağa çekti, dörtlüleri yaktı. 

Fırından simit poğaça ve benzeri 

kahvaltılıklar aldı. Dükkândan tam çıktı, bir 

öksürük sancısıdır tuttu. Eve dönene kadar 

rahat vermedi illet. Her şey dört dörtlük 

olacak değildi ya. 

Güneş iyice gökyüzüne hâkimiyet 

kurmaya başlamıştı. Eve dönmüştü. 

Sessizce bahçede oturuyor, öten kuşların 

türküsünü bir hayranlıkla dinliyordu. 

Telefonu çalmaya başladı. Bu güzel türküyü 

bozan bir ses. Büyük bir utançla özür diledi 

kuşlardan. Sonra ağaca konanlardan iricesi 

sanki söylenirmiş gibi öttü. Büyük bir 

sitemle… Kot pantolonunun dar cebinden 

telefonunu çıkardı. Yazılarını yayınladığı 

dergiden arıyorlardı. Elle tutulur bir 

heyecanla telefonu açtı. Kalınca bir ses onu 

selamladı. Konuşma çok da hararetli değildi 

sadece işine son verdiklerini artık onun 

yazılarını yayınlamak istemediklerini zaten 

derginin birkaç sayı sonra batacağını ve 

başarılar dilediklerini söyleyen bir sekreter 

vardı telefonda. Telefonu kapayınca bir 

esneme belirdi yüzünde. Oldukça masum 

bir esneme… 

Kovulması haberini çok 

umursamadı. Hem ek işti hem de kıyıda 

köşede kalan yazılarını gönderiyordu. O 

değerli cümlelerini üç kuruşa verecek 

değildi. Acaba biraz fazla mı egoistti? Biraz 

sorguladı kendini. Gönderdiği yazılar hiç de 

kıyıda köşede kalan cinsten kötü yazılar 

değildi. Bir pişmanlık belirdi kalbinde. 

Beyni uyuştu ve gözleri kararı. Ne 

yapıyordu böyle? Bankadaki işinden de 

istifa etmişti ve hayatta tek başına mücadele 

etmiyordu. Bakması gereken bir oğlu vardı 

ancak o hala kendini çağın sanatçısı 

zannediyordu. Bir de ilham almak adına 

çocukluğunun evine gelmişti. 

Kendine dışarıdan bir gözle baktı ve 

oldukça acıdı. İçinde bulunduğu duruma, 

hayatına ve yalnızlığına epey acıdı. Hayat 

rüzgârları esmeye devam ederken o hala 

tembellik peşindeydi. 

O düşünceler bataklığındayken oğlu 

uyanmış ve babasını aramaya koyulmuştu. 

İkili bahçede rast geldiler. Oğluna “Eve 

dönmek ister misin?” diye sordu. Oğlu ise 

oldukça tatlı –aynı zamanda uykulu- bir 

edayla söylendi “Eve dönmeyelim baba”. 
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Kahvaltılarını ettiler ve yola çıktılar. 

Amaç geri dönmek değildi. Bir şehir turu 

yapacaklardı. Telefonu çalmaya başladı. 

Araba kullanırken telefon kullanmak 

oldukça tehlikeliydi ancak o umursamadı. 

Hemen yanında oturan oğlu emniyet 

kemerini takmıştı. Kendisi de… 

Telefonu açtı, eski eşi arıyordu. 

Kısacası ona pişman olduğunu, 

boşanmamaları gerektiğini, eğer barışırlarsa 

belki de eskiye bir sünger çekmeyi 

başarabileceklerini söylemişti eski eşi. Bir 

kadından bu tarz cümleler duymak pek 

alışıla gelmiş şeyler değildi. Ancak o her 

şeyi detaylı bir şekilde düşünmezdi. Çoğu 

olayın önünü arkasını tatmin edici bir 

sorgulama yapmak pek de huyu değildi. 

Belki de bu yüzden iyi bir sanatçı 

olamamıştı. Belki bir gün diye mırıldandı, 

belki bir gün… 

Soğuk ruhuna bir ılıklık çarpmış 

öyle ki yüzünde bir bayram havası açmıştı. 

Adeta hayat enerjisi yeniden yükselmişti bu 

olanlardan sonra. Doğruca yaşadığı şehre 

yeniden dönecek ve direkt soluğu eşinin 

yanında alacaktı. Bir aylık bir ayrılık bile 

iki tarafta epey zayiata yol açmıştı. Belki de 

bu ateşkes başarılı olur ve yeniden 

barışırlardı. Her şey eskisi gibi olurdu. 

Buna emindi de işini kaybetmesi onu biraz 

üzüyordu. Ama sonsuz bir pozitif yükün 

yanında bir elektron gibiydi bu üzüntü. 

Belki duyumsanmayacak kadar ince bir sızı. 

 Oğluyla ara sıra şakalaşıyor, bazen 

radyonun sesini sonuna kadar köklüyordu. 

Öğle saatlerine doğru otobanda seyahat 

ederken bir anda her şey beyazlaştı. Öyle ki 

kökünden yırtıp atmak için can attığı bir 

beyazlık. Sonra bir rahatlık çöktü bedenine 

ve bir uyuşukluk belirdi daha sonra. 

Hissizlik... Ve bir ışık cümbüşü ancak 

yırtabildi beyazlığı. Sonsuza kadar uzanan 

bir spektrumda her tondan rengin hayat 

bulduğu bir cümbüş. Ve o çılgın ekşi ses. 

Beyninde parlayan bir ses. Omuzlarındaki 

yük ortadan kalktı. Ve oldukça hafifleşti. 

Belki 10 gram ancaydı. Ne olduğuna anlam 

veremese de o çocukluğunun evi gözlerinde 

belirdi bir anda. Çocukluğu bir video kaydı 

gibiydi. Birileri onun için sanki slayt 

hazırlamıştı. Ama hiçbir detayı kaçırmadan. 

Sonra renkler büküldü ve büzüştü. Oldukça 

çaresiz gözüktüler gözüne. Bunlar o kadar 

çok hızlı gerçekleşiyordu ki yakında 

hissetmediği beyninde kayışlar kopacaktı. 

Veya çoktan kopmuştu. Her renk kendini 

bir uçurumdan atıyor ve aşağı düşen her 

renk giderek koyulaşarak siyaha dönüşüyor. 

Sonunda her taraf siyaha büründü. Birisi 

ışıkları kapatmıştı. Onun ışıklarını… 

Hissedemediği bir siyahlık ruhunu 

kaplarken anlamıştı. Eğer ölmek buysa o 

kadar da kötü değildi… 
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          RUH SANCILARI 

              (Oğuz ANIL) 

Benim fobilere karşı hobilerim vardır 

Üç boyutlu hayvanlardan tek farkımız 

Riyakarlığımız ve kötülüklerimizdir 

Açgözlülüğümüz bir diğer özelliğimiz 

Her zamanki insan aldanır ve aldatır 

Şeytan ayrıntıda saklıdır 

Kendi kendine eziyet ve zarar veren tek 

biziz 

Delilik sınırlarında dolaşıp daireyi de geçip 

bitiren ruh ölümsüzdür 

Ve şair bunları yazarken ölüm kol gezemez 

Buralarda 

Ama herkes bir gün ölecek bu sonsuzluktur 

Ruhun ebediyeti rüyadan hakikate giden 

merkez 

Ancak böyle ki sonsuz ruhlar bitmez 

hakikattir 

İyiyle doğruyu ayıran kalbimizdir ama 

vicdan aklımızın neresindedir 

Yanlış ve şeytaniyi gören gözler yine 

hepimiziz 

Adaletsiz dünya nerede yenildi lucifere 

Niye saf ruhlar bocalıyor ve dünya dönüyor 

Elbet sorulur bunu ahlakı cehennem ve 

cennette de 

Ahirde ve fanide her yerde 

 

 

 

 

 

UMUTSUZ BAKIŞLARIMLA 

     (Cemal KARSAVRAN) 

 

Resimlerle avuttuğum  

yalan dostluklar  

yalancı baharlar  

fırtınalar kopsun varsın  

alıp başımı gideyim  

deli desinler.  

 

Biliyorum ki  

gün be gün yükümü taşıyamıyorum  

yetti dediğim her seferde  

umutlarım düşsede tel tel  

yinede tutunuyorum hayata  

bir şeyler var  

kırık dökük içimde  

 

uzak diyarlar tüter gözlerimde  

kar çiçekleri  

ak güvercin olur  

konar gözlerime  

kelebekler uçuşur başımda  

döne döne  

muştudur uzak özlemlere  

 

yalan...  

Bitmedim  

gitmedim  

varım  

olduğum yerdeyim  

çember çember  

sigaramın dumanı  

seyrine doyamadığım  

umutsuz bakışlarımla 

 

 

 

 

 

http://www.edebiyatdefteri.com/dost/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/goz/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/cicek/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/goz/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/ozlem/siirleri/
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      ÇORAK ADA 
(Muhammed YAKUPİ) 

  

işte bu ev 

dağınık düşlerin acemi kasabası 

ve ben 

çağırılmayan Muhammed Yakupi 

kiralık odasının duvarlarında 

savaşın parmak izlerini gezdiren 

  

şimdi soruyorum sana nevzat'ın mezarı 

hangi koruda güdülür umutlar 

o hep bahsettiğin  

kara taş ve yılan delikleri  

hani nerede 

  

artık pencereme doğru açılmasın duvarların 

rutubet kokusu 

acılar çöreklenmesin içime 

ve kara toprak ayrılıkları koymasın araya 

günbegün büyümesin hüzünler gözümde 

  

(...) 

  

sen huzurunu taşı gel 

ben İstanbul'dayım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  GÖMÜK 

(Muhammed Ömer ÖZCAN) 

 

Umut soluklarını maşrapayla boşaltmak 

Tek makasla onlarca cinayeti dolanmak 

Ağzımızda gevelemek cesareti  

Hasreti döngüde haşlamak 

 

Oklarla süslü dağlar 

Hatırla nasıl ufalandı. 

Terk etmek bir emri 

Kemirtir kemiriği. 

Güneş, yakarken dağların gövdesini 

Hangi çığlıklara kıstın gözlerini. 

 

Gölgeleri saklamak 

Güneşte yeşermemek pahasına. 

Sayısız cinayetler var. Dahası da. 

 

Öldürmeden inletmek kölelik etini 

Kır düğünlerinde benzinle yakmak 

Boş kaseleri 

Doygunluğu doyuran bir kahkaha mevsimi 

Bu dünyanın gadasından hiç gitmedi. 

 

Ölü baharlar takılı tarakları 

Parmak uçlarıyla yolan 

Hangi yorgun savaşçı 

Bir tufanın önünde 

Salıverecek savaş atlarını 

 

Hangi hazinedir  

Külleriyle kalplerde 

Hangi zamanda ve nerede 

Tutunacak ölü ve bitkin tiksintilere 

Ve bağıracak, 

Uyananlar beride. 
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VATANIN GÖVDESİ VE RÛHU: TÜRKÇE 

(Ayşenur AKIN) 

“İmlâmız, lisânımız düzelince; lisânımız da 

kafamız düzelince düzelecek, çünkü o da ancak 

onlar kadar bozuktur; fazla değil”.                                                                                                                  

Yahya Kemal Beyatlı 

Dilimiz, namusumuz gibi canımız 

gibi,malımız gibi korumaya mecbur 

olduğumuz değerlerimizdendir hiç 

şüphesiz.Yahya Kemal’in de dediği gibi 

imlâmız,lisânımız ve zihniyetimiz bir silsile 

gibi birbirine sirayet eder.Bunu bir 

organizmanın ya da bir organın sağlıklı 

çalışma mücadelesi gibi düşünebiliriz.Tıpkı 

Feyza Hepçilingirler’in dediği gibi: ’’Dili 

kan gibi düşünüyorum; vücudumu dolaşan 

ve bedenin bütün organlarını ayakta 

tutmaya çalışan, diri tutmaya yarayan 

kan.Böyle baktığımızda şunu rahatça 

söyleyebiliriz ki eğer dilde bir kirlenme 

varsa vücudun öteki organlarına da nüfuz 

eder; bu da öyle bir şey olsa gerek. 

      Dil kirliliği tıpkı damarda dolaşan 

mikropların istilası gibi vücudun diğer 

organlarına da sirayet eder.Geçenlerde bir 

dükkan tabelası dikkatimi çekti.Bir tesettür 

mağazasıydı 

bu,camekanında‘’Fatmazel’’yazıyordu.The

Döner, The Kebap gibi tabelalara 

rastlamıştım ama Fransızca’dan bozma 

‘’Fatmazel’’kelimesi neden tercih 

edilmişti? Fiyakalı durması mı yoksa 

ürünlerin daha çok satılması için mi 

Türkçe’si terk edilmişti?Türkçesi varken 

yabancı dil modasına(!) uymayan bizler 

hayrete düşüyoruz değil mi? 

      Oktay Sinanoğlu New York’ta gezerken 

işyerlerinin isimlerinin yarı Türkçe olması 

dikkatini çeker: rahat shoes,car 

merkezi…gibi mekanlar yarı 

Türkçeleşmiştir.Bugün hemen hemen her 

sokakta karşılaştığımız dükkanların çoğu 

yabancı dildir.Giydiğimiz giysilerimizden 

gittiğimiz hastanelere, oturduğumuz 

sitelerden yemek yediğimiz lokantalara, 

hafta sonları vakit geçirdiğimiz alışveriş 

merkezlerinden tıraş olduğumuz Ahmet 

Coiffeur’a kadar hayatımızın geçtiği her 

yeri yabancı kelimeler istilâ etmiş durumda.  

      Dillerini sonsuza kadar yaşatmak üzere 

Orhun Kitabeleri’ni yazan, bengü taşlara bu 

zengin dili kazıyan bir milletin torunları, 

bugün led ekranlara, ışıltılı tabelalara 

yabancı isimleri yazmayı bir marifet 

sayıyor. Öyle ki herhangi bir yabancı isimli 

alışveriş merkezinde konumlanan 

mağazalar arasında Türkçe tabelalı 

mekanlara rastlamak çoğu kez mümkün 

olmuyor. Yeni yapılan tower, plaza, 

residence gibi hayat ve iş alanlarının 

isimleri de bu yabancı kelimelerden 

kıvanıyor. 

      Ziya Gökalp’a kulak verelim: "Başka 

dile uymaz annenin sesi / Her sözün ararsan 

vardır Türkçesi." Sırf albenisi var diye 
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bugün 

dilimizden,geçmişimizden,geleceğimizden 

vazgeçip Türkçesini aramak yerine ‘’By By 

Türkçe!’’ diyenlerin arkasından el mi 

sallayacağız? 

      Bir milleti yok etmek için sadece askerî 

istilaya lüzum yoktur.Dilimizi bozmak, 

dilinden, dininden soğutmak,kanımızı 

donduran bir dil yozlaşmasına boyun 

eğmek hiç şüphesiz ki bu yozlaşmayla 

körelmeye mahkum bırakır.Halbuki dilin 

işlenmiş bir mücevher olduğunu bilenlerin 

onu fazlalıklarından arındırması 

gerekir.Nasıl ki değerli bir mücevheri 

kutusunda muhafaza ediyorsak,onun 

çalınmaması için onu gözümüz gibi 

koruyorsak; Türkçe’ye de aynı muamele ve 

itinâ ile bakılması gerektiğine inanırım. 

      Bir milletin dil şuurunu muhafaza 

etmesi için Türkçe’nin gücünü muhakeme 

kabiliyetini kullanarak bulması gerekir. 

Çünkü bu dille kazanılan terbiye ve tahsil 

anadilimizin meziyetleriyle gün yüzüne 

çıkar.Yahya Kemal’in veciz ifadesine dem 

vurmadan geçemeyeceğim: 

‘’Vatan fikri bizde daima vardı fakat Namık 

Kemal’in bu fikri kalbimizde yeni bir 

nefesle uyandırdığı günden beri uyanığız. 

Onun vatan fikrini uyandırdığı gibi bir diğer 

Türk şairi çıkıp da lisân fikrinin kutsiliğini 

uyandırsaydı, bize gösterseydi ki ezelden 

ebede kadar bir millet halinde koruyan, 

birbirimize bağlayan bu Türkçe’dir. Bu bağ 

öyle metîn bir bağdır ki vatanın hudutları 

koptuğu zaman bile kopmaz, hudutlar aşırı 

yine birbirimize bağlı tutar; Türkçe’nin 

çekilmediği yerler vatandır,ancak çekildiği 

yerler vatanlıktan çıkar.(Yahya Kemal: 

Edebiyata Dâir, İst. 1971, s.83) 

      Öyle değil midir? Bugün Türkçe’nin 

kaderi yalnızca Türkiye sınırlarına mı 

çizilmiştir? Balkanlar’da, Orta Asya’da 

avaz avaz kulağımıza gelen Türk ezgisine 

hangi gönül eşlik etmez? Mâzi ile âtinin 

serencamına kayıtsız kalmanın gafletine 

düşmek’’ Mâzide olan âtiyiz.’’düsturundan 

mahrum bırakmaz mı bizi? Dalsız, budaksız 

bir dil değil ki Türkçe! Onun dallarında 

ezelden ebede tevarüs eden nice emânetler 

yeşerir. Onu her tadan farklı bir öz yakalar, 

tadı damağında kalmış bir lezzetin ifadesini 

düşüremez dilinden.Yediği meyvenin 

çekirdeğini başkaları da nasiplensin diye 

başka topraklara da serpiştirir. 

      Türkçe’nin mahdut ve küçük bir millet 

dili olduğunu sanmak değil; büyük bir 

millet dili olduğunu tefekkür etmek gerekir. 

Bu uzun yolculukta soluk soluğa kalıyor, 

daha çok yenmek istiyoruz 

handikaplarımızı.Zihnimizin ambarına 

doldurduğumuz kelime dünyamız kadar 

yüksek atlıyoruz; kelimeler kanat bile 

takıyor omuzlarımıza. Türkçe’nin dil 

katmanlarına çıktıkça başımızın göğe 
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yükseldiğini görüyor ve ona seslendikçe 

büyüsünü de gizemini de çağırmış oluyoruz 

Türkçe’nin sihirli lambasından. 

‘’Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden, 

   Ve ondan anlayamayan bir şey anlamaz 

bizden. 

    Mısraları sanki Türkçe için de 

söylenmiştir.Tanbûrdan neyden, kânundan 

çıkan o eşsiz armoni kelimelerimizle öyle 

yekvücut olur ki, bana öyle geliyor ki 

kelimelerin çıplak kalmış yerlerine ince bir 

şal ve tül örter. Karşımıza göz kamaştıran, 

görenleri büyüleyen bir kadro çıkar 

kelimeler dünyasından. 

‘’Bu sazların duyulur her telinde 

sâdevatan,/ Hemen yayılmaya başlar sadâ 

ve nûr akını.’’ 

    Ezgisini, çizgisini Anadolu’nun her 

köşesine nakşetmek isteyen nakkaş 

hassasiyetinde sadâ ve nûr akını 

Türkçe’nin, sazın tellerinde hayat 

bulduğunu görüyoruz. Kelimelerin 

insanlarla bitmeyen münasebeti geçmişten 

gelen tanışıklığımızın da bir vesilesidir.          

Okuduklarımızda, yazdıklarımızda, 

ağıtlarımızda, manilerimizde, 

ninnilerimizde şahit olduğumuz bu 

münasebet, kelimelerin izdivacına davet 

eder bizi.  Allı pullu, anlı şanlı bir gelin 

olarak çıkar karşımıza Türkçe: Dil 

ailemizin kucağına nur topu gibi yeni 

kelimeler verir. 

    Türkçe’nin ne denli doğurgan, ne denli 

güçlü bir türetme dili olduğunu gösteren 

pek çok örnek vardır.Türkçe imkanlarını 

sayısız ölçüde kullanan elastik bir dildir. 

Hem dönüşümsel gücü hem de türetme 

katsayısı dilin anlatım gücünü artıran 

etkenlerin başında gelir.Örnek verecek 

olursak; söz diziminde karşılaştığımız tek 

bir cümle hem sentaks hem de semantik 

unsurların kombinasyonunu zengin kılar. 

Tek bir cümlenin öğelerinin yerini 

değiştirdiğimiz zaman bile cümlenin 

vurgusundaki değişimi görebiliriz. 

    Kimi dillere göre Türkçe betimleme gücü 

olan bir dildir. İmaj dünyasının ilk 

evrelerinden bugüne kadar gelen anlatım 

kabiliyeti ile anlatım olanakları 15.yüzyılın 

en güçlü şairlerinden olan Ali Şir Nevâi’nin 

tespitleriyle de anlam bulur: 

    Türkçe ve Farsça’yı karşılaştıran Nevâi, 

‘’ördek’’ kavramına değinirken Türkçe’de 

ördeğin erkeğine süne, dişisine Burçin 

dendiğini, İranlı’nın buna hem ad 

koymadığını hem de ikisine birden murgabî 

dendiğini belirtir. Ya da Batı dillerinden 

Fransızca, Almanca, İngilizce gibi önemli 

sayılan dillerde kullanılan kelimeler tek bir 

kelimeyi karşılarken Türkçe’de ayrı 

kavramlara karşılık geldiğini söylemek 

gerekir. İngilizce’de sister-in law, 
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Fransızca’da belle soeur ile dile getirilen 

kelimeler tek anlam taşırken; Türkçe’de 

baldız, elti, görümce gibi üç ayrı kavram 

zenginliğini görüyoruz. 

    Türkçe’nin canlı ve potansiyel gücü olan 

bir dil olduğunu söylemiştik. Bugün 

renklerimizin ne kadar zengin olduğunu 

bilmeyenimiz yoktur. Yeşilin tonlarına 

verdiğimiz isimler, bizim imge dünyamızın 

bereketini ve dünyayı algılayışımızdaki 

hassasiyetin de bir göstergesidir. Sadece 

‘’yeşil’’ kelimesi ile sınırlı bir dil 

anlayışımız olsaydı muhayyilemizde ‘’türbe 

yeşili, fıstık yeşili, zeytin yeşili’’yaşamıyor 

olacaktı. 

    Dil mantığını kavramak, Wietgenstein’ın 

dediği gibi felsefesini anlamakla anlam 

kazanır. Bu, dile duyuşsal, psikolojik bir 

algıyla bakışımızı da ifade eder. Psikolojik 

ve sosyo-genetik karakterini bünyesinde 

taşıyan Türkçe, tıpkı debisi yüksek olan bir 

akarsuyun sürüklediği materyaller gibi 

mikro kozmozdan makro kozmoza taşınır. 

Bugün dilimizden düşürmediğimiz 

atasözlerimiz, türkülerimiz, ilişki sözlerimiz 

kümülatif ve eklektik özelliklerini 

muhafaza eder. Bunu moloz yığınlarının 

birikintisi gibi düşünemeyiz. Dildeki 

kelimeler, bir yığılmadan ziyade tıpkı bir 

mimarın, dekorazatörün peyzajı gibi dil 

materyallerin uyumu ve düzeninin inşasıdır. 

    Türkçe’nin hamurunu yoğuranlar bilir ki; 

dilde her ne varsa kalıplara değil kalplere 

dökülür.Çünkü o, girdiği her kalbin şeklini 

alır.Onu pişiren, büyüten, olgunlaşmasını 

sağlayan herkes vatanın kutsiyetini, dilin 

kutsiyetini yediği ekmeği ayaklar altına 

almadığı gibi çiğnemez de. 

    Gövdesinde ve ruhunda Türkçe’nin 

kadrini, kıymetini taşıyan herkes bilir ki; 

onu göklere çıkarmak, başının üstünde 

tutmak ona olan hürmetimizin, vefamızın 

en ehemmiyetli göstergesidir. Bahtiyar 

Vahapzâde’nin’’ Ana Dilim’’şiirinde dediği 

gibi: 

‘’Meni hem babamla hem de nevemle 

bağlayıp uzanan tarih bağımsan’’ 

Dünenim, sabahım, üstelik hele menim söz 

hünerim ses bayrağımsan.’’ 

Azerbaycan’ın büyük şairi Vahapzâde ile 

Fazıl Hüsnü Dağlarca müşterek 

heyecanlarını dile getirmişler, ses 

bayrağımız Türkçe’yi göklere çekmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 



              

 

 
  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 3  
Sayfa  36 

Sayfa  36 

     YUNUS’UN PENCERESİ 

              (Hakan SUNA) 

Yurdumun her köşesi değerli karış karış 

Millet hazinesinde bir mücevherdir barış 

Türk’ü, Kürdü,  Arabı rengarenk yumakları 

Burada kimse kimsenin tavuğuna demez kış 

Türkiye’min toprağı motiflerle yoğrulmuş 

Kültürlerle bezenmiş, işlenmiş nakış nakış 

Bir çocuğun gözünden hele aksın gözyaşı 

Emsali görülmemiş, duyarsın bir haykırış 

Göz dikme toprağıma, aldanma gafletine 

Görürsün, düşlerine sığmayan bir uyanış 

Geçmişime bir göz at ne göreceksin orda 

“Kendinden vazgeçerek insanlığa adanış!” 

 

Yurdumun her yerini süslesin ki kardeşlik 

Uğramasın beldeme hiçbir zaman kalleşlik 

Dil, din, ırk açısından insan ayırmak niye 

Bitsin artık dünyada bu garip keşmekeşlik 

İmtihan dünyasını sonsuz sanıp kanma ki 

Huzur kokan bahçemiz görmesin çilekeşlik 

Halkımız uzak olsun nifak tohumlarından 

Düşmesin gönüllere harlanarak serkeşlik 

Kollar, kalpler açılsın her çeşitten insana 

Kan bağı şart değil ortak olsun yöndeşlik 

 

Milletin her ferdinde ziynet gibi hoşgörü 

Gönüllere zenginlik taşıyan birer köprü 

Birbirine kol kanat gersin bütün insanlar 

Mutlu olsun yürekler, kıskanmasın öbürü 

Çürütmesin güzeli kin, nefret gibi hisler 

Hoşluklar yok olmasın menfaatten ötürü 

Kimse bölemez bizi, tarih yazmış devleti 

Asaletten beslenir sağlamdır çünkü yüsrü 

Geleceğe yön veren fidanlar çok yetişsin 

Toprağımın üstüne yaklaşmasın sömürü 

 

Yurt toprağına düşsün tohumlar gibi sevgi 

Ağaçlar çiçek açsın meyveler versin bengi 

Sevginin bin bir tonu notalara bürünüp de 

Gönüllerde muhabbet olsun emsalsiz ezgi 

Gözler hep Yunus’un penceresiyle görsün 

Sorun teşkil etmesin insanların ten rengi 

İnsanlık olsun aslen hayatta tek derdimiz 

Hak, hakkaniyet olsun, bize kırmızı çizgi 

Güzele yönlendir ki kötülükten men olsun 

Rezil kalmasın insan başta taç olsun bilgi 

Bahtı açık olsun da kem gözler ilişmesin 

Zilletle bozulmasın milletimin ahengi… 
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         TURUNÇ GÜNCESİ 

       (Aslıhan ERGÜVEN) 

       Adım Turunç… Duydunuz mu adımı? 

Duymuşsunuzdur ancak hikayemi 

bilemezsiniz. Oysa herkesin sıkıcı olduğuna 

inansa da bir hikayesi vardır, kimsenin 

bilmediği! Bilmemek değil de belki de 

görmediği. Bazen düşünüyorum da sadece 

gördüğümüzü umursayıp görmediğimizi 

umursamamanın yorgunluğu altında 

kalıyoruz. Günlerdir izliyorum karşımdaki 

pencereyi ve o pencereden yansıyan 

hayatları… O hayatlardan bir tanesinin dahi 

beni görmesini umut ederek. Yanlış 

anlaşılma olmasın yaşadığım zorlukları 

görmelerini istemem, sadece; bir kez olsun 

yanıma gelmelerini ve mutlu olduklarını 

duymak isterdim. Mutluluğu, mutluluğun 

hikayesini dinlemeye bayılırım. Adımı dile 

getirdim yalnızca sizlere hikayemi 

anlatmadım. Ben mutlu bir ağaç olmayan 

TURUNÇ! Sorabilirsiniz dört mevsimin 

yükünü taşımana ve dayanıklılığını 

korumana rağmen neden mutlu değilsin? 

Anlatması uzun bir soru. Sorunun cevabı 

ise evet o size kalsın. Sorunun nedenlerini 

cevabı almak için anlatmak istedim, olmadı. 

Kimsecikler dinlemedi. Sadece… Birkaç 

kez dinlediğine inandığım Necmi Bey 

bence o da anlamadı ya… Öyleyse en 

baştan anlatacağım, cevapsız kalan 

sorularımı. 

              Adım bir efsaneden yadigâr. 

Burada toprağın ayrı bir hikayesi taşın ayrı 

bir hüznü sıcağın ise anlatılmaz bir derdi 

vardır. Güneş bir alışkanlık olduğundan, 

aydınlıkta gölgeler koşulurken akşamın 

rüzgârı; yıldızların konuşmalarını fısıldar 

usulca. Evet efsanelerin şehrinde ben de bir 

efsaneyim. Nerede miyim? Çukurova... 

Efsanesi bol sıcağı yakıcı bir yerin kıyıda 

kalmış kim bilir belki de unutulmaya yüz 

tutmuş efsanesinin kahramanı. Benim 

efsanem sonu mutlu biten bir aşk hikayesi. 

Efsaneye göre zamanın birinde bir bahçıvan 

varmış. Bu bahçıvan bitki aleminin dilinden 

anlarmış. Öyle anlarmış dediğime 

bakmayın üstünkörü bir anlama değil. 

Dinler ve duyduklarına kulak verir 

sonrasında anlamlandırırmış. Bu yüzden 

bahçedeki ağaçlar, çiçekler mutlu mesut 

yaşarmış. Bilirlermiş; solmaya başlayan 

yapraklarının devasının hemen bulunacağı, 

övgülerle başlayan cümlelerin ortasındaki 

mutluluklarını rüzgârın duyuracağını. 

Rüzgâr ise hoyratça ziyaret etmeden arada 

tatlı sohbetlerini dinlemeye gelirmiş. 

Anlayacağınız sıradan bir hayat akışı imiş. 

Ne var ki günün birinde limon ağaçlarından 

birinin sararıp solmaya başladığını görmüş 

bahçıvan. Solmaya başlayan güzeller güzeli 

Limon ağacı UNÇ imiş. Rüzgâr solmaya 

başlayan UNÇ’ un durumunu hemen koşup 

söylese de bahçıvana; çare bulunamamış 

hastalığına. Rüzgâr bir haber daha getirmiş 

bahçıvana; portakal ağaçlarının genç üyesi 

TUR’ un hastalığa yakalanmışçasına 

durgun; boynunu bükmüş olduğunu… 

            Bahçıvan bakmış böyle olmuyor iki 

ağacın yanına yol almış. Önce UNÇ’ un 

yanına gelmiş. Utangaç UNÇ anlatamamış 

derdini. Bahçıvan günlerce gelmiş yanına. 

Neyin var güzel limon ağacı; neden 

böylesin? Susmuş UNÇ… Sustukça TUR 

bağırırmış bahçıvana;” Beni dinle!” 

diyerek… Pes etmiş en sonunda bahçıvan 

tam yanından ayrılacak iken UNÇ; 

“Seviyorum… Bahçenin öteki yanındaki 

TUR sevdama ortak olan. Bilirim zordur. 

Ben ekşi; o tatlı bir portakal ağacı.” 

Gülümsemiş bahçıvan; 

“Bu mu idi derdin? Dünyada hallolmayacak 

mesele mi vardır!” 



              

 

 
  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 3  
Sayfa  38 

Sayfa  38 

Bahçıvan acele adımlarla TUR’ un yanına 

gelmiş. O daha konuşmaya başlamadan 

Tur; 

“Günlerdir beklersin ey bahçıvan, duymaz 

mısın sana seslendiğimi?” 

“Kusura bakma. Ben de yaşlandım artık. 

Gözlerim görmez kulaklarım işitmez olmuş 

şimdi anlıyorum.” 

“UNÇ anlattı mı derdini sana?” 

“Anlattı peki ya sen… Senin bana 

diyeceklerin…” 

“Anladım bahçıvan. Sen de anladın; 

aşkımızı. Görmez olmuş gözlerin duymaz 

olan kulakların yerine kalbin anladı. Kalp 

hisseder. Onun gözü bir başkadır. Sevmenin 

devası ancak sevdiğine kavuşmaktır. Zordur 

var mıdır bir yolu?” 

Mutlu olan bahçıvan; 

“Vardır olmaz olur mu siz biraz bekleyin 

bakalım” der uzaklaşır TUR’ un 

yanından… 

            TUR ile UNÇ’ un aşkı. Tek 

kelimeyle dudaklardan çıkan anlamına 

dağların dayanmadığı yolların aşıldığı o 

duygu. Bahçıvan sonra ne mi yapmış. 

Almış ikisinden bir dal aşılamış birbirlerine. 

Böylelikle tatlı ve ekşi TURUNÇ katılmış 

dünyaya. Benim efsanemin başlangıcı basit 

ancak anlamlı. Kalbi ile görmeyi öğrenen 

bir bahçıvanın umudu ile ölmekten kurtulan 

ve ortaya çıkan sonuca belki de kendinin 

dahi şaşırdığı TURUNÇ adım. Hem tatlı 

hem de ekşiyim. Burada yaşayan insanlar 

beni bilir beni severlerdi. Hikayemi 

bildiklerini düşünür mutlu olurdum. Şimdi 

ne mi oldu? Koca koca apartmanların 

arasında kayboldum. Küçük kaldım. Boyum 

onlara yetişmediğinden pencerelerinde beni 

az görür oldular. Unuttular. Unutmak için 

önce hatırlamalılar; bilirim. Görmezden 

gelen yokmuşum gibi davrananlara peki ne 

demeli? Hiç… Ne ağır kelime HİÇ… 

Kırgınlığa karışmış düşlerim nefes alma 

telaşında. Oysa yemyeşil yapraklarımın 

arasında turuncu rengini anlatacaktım. 

Necmi Bey geçenlerde yanı başımda durup 

yapraklarıma baktı. Ellerini uzatsa 

ulaşabileceği kırık dalımı görmedi. İlerledi. 

Yürüdükçe arkasına döner görür umudu ile 

bekledim bir süre. Dönmedi. Kaç zaman 

öncesi idi; anlatmıştı bana eşini, 

çocuklarını. Kavgalarını daha çok 

sebeplerini. En çok neden bağırdığını. 

Sesini duyurmak için bağırmak gerekir 

yoksa anlamaz kimse demişti. Ben ağacım 

benim sesimi duyurmam için ne gerekli 

diyememiştim. Efsanede bahçıvan 

dinlemeyi biliyordu. Yorumluyordu 

kendince. Yoksa dinlemek de bir efsane 

idi? Karışık sorularla tek başıma cevapları 

bulmalıyım. Kader gibi. Tatlı ve ekşi 

olmanın ağırlığını kaldırabilmeliyim.  

         İşte yine bir rüzgâr! Yaz mevsiminin 

dilini öğretme telaşında. Sıcaklığın yerini 

sakin bir serinliğe bıraktığı koyu lacivertin 

tüm boşlukları doldurduğu zamanın gece 

denilen kısmında, birazdan gece kokuları ile 

uykuya dalacağım. Geceye sinmiş yasemin 

ve hanımelinin canlılığını hissedeceğim. 

Ben de varım demek için ertesi günü 

bekleyeceğim. Gece gündüze yol alırken 

hikayemi anlatabileceğim birilerinin olması 

umudunu tazeleyeceğim. Gerçekten görmek 

ve duymak isteyen birilerinin beni fark 

edeceği umudu… 
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                  SEN VE BEN 

    (Meral Tabakoğlu TOKSOY) 

 

Geçenlerde bir şiir dinledim Nazım'dan 

dinledikçe hüzünlendim 

ve tekrar dinlemek istedim. 

sen, köşende oturmuş 

öylece sessiz 

ne dinlediğimi merak bile etmedin 

oysa ki; her satırında 

sen ve ben vardık. 

Beni anlatıyordu; hayatı ıskalama lüksün 

yok diye 

seni anlatıyordu; bırak o istiyorsa eksik 

yaşasın diye. 

İkinci kez birlikte dinledik 

baktım gözlerinin içine 

iki yüz defa da dinlesen 

nafileydi nafile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               UMUTSUZ KERVAN 

              (Barış ÖZEMRE) 

 Habeşistan'da eksilmiş bir tımarım güneşin  

gözünde 

Çorak topraklarımda umutsuzluk  

Ne kadar yağsa da yağmur  

Her yanımda bitmiş umutsuzluk  

Oysaki annem Bereket Tanrıçasıdır 

Kibele'den sonra  

Oysaki ben lanetlenmişim güneşin gözünde  

Bir veba salgınıyım, yayılıyorum günbegün 

Habeşistan'da kaybolmuş bir tımarım 

güneşin gözünde  

Folularmış bir toprak örtüsü 

Katı,anlamsız,soluk... 

İsli bir panoya asılan körpe umutlar 

gibiyim  

Tutunmayı bilmeyen  

Tutunduğundaysa zaptiyelere yakalanan... 

Sahi  

Oksitanca'da kelime anlamım ne biliyor 

musunuz  

U-mut-suz-luk  

Türkçe'de yer demir gök bakır  

Ne yerlerden bitiyor umutlarım 

Ne de göklerden 

Habeşistan'da eksilmiş bir tımarım 

Ön adım umutsuzluk  

Baş ağrım umut  

Dert ağrım yine umut  

Sahi neydi umudun Oksitanca'daki 

karşılığı? 

Sahi neydi umudun yaşamımdaki tümcesi... 
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       BÖYLE İŞTE 

     (Gamze OĞUZ) 

 

Radyodaki şarkı şöyle diyor; 

Dünya nereye gidiyor? 

Külüstür bir motorla dolanıyordum 

Düşüncelerimin arasında kalan çölde 

Çocuksu söylemlerde bulunuyordum 

Koydum başımı defterimin üzerinde 

Islık çalmayı deniyorum. 

 

Nedensiz bir gülümseme dokunuyor 

dudaklarıma 

Günlerin yüzünü özledim, şimdi  

Şarkılarla arınmayı deniyorum. 

Dalgalı bir denizin ortasında kalmışçasına 

Ruhumu yerinde bulamıyorum. 

Yüreğim tüm buluşmalara geç gitti 

Oysa dünyanın tüm vaktine sahipken 

 

Bu kalbimdeki kaçıncı dünya savaşıydı  

                                   -bilmiyorum- 

En güzel rüyama uyku arıyorum.   

En derin denizi dünyanın, uyumak 

Kopardım ruhumda notalar çalan 

bağlamanın tellerini  

Türküme rastlayıp, fark edemeyenler var 

En yüksek sesimle konuşacaktım  

Oysa, yaşlandık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ANLATABİLİR MİYİM? 

    (Ramazan Tuğrul OĞULATA) 

Söylesem anlatabilir miyim kendimi, 

Kelimelere dökebilir miyim içimdekileri, 

Ya da sen anlayabilir misin 

düşündüklerimi? 

Gözlerine baksam bir şey demeden öylece, 

Gözlerimden okuyabilir misin, içimdeki 

beni. 

Fark edebilir misin, derinlere dalsan 

benimle, 

Denesen, görebilirsin belki de bende olanı; 

Özgürlüğü, uçsuz mavilikleri ve kuşların 

kanat çırpışını, 

Rüzgârın ıslığını ve ipsiz bir uçurtmanın 

peşinden koşmayı, 

Sabahı aydınlatan güneşi, geceyi parlatan 

ayı ve yıldızları, 

Dostluğu, olabildiğince kardeşliği ve 

sevgiyi, 

Ve bir seni, bir seni sevdiğimi… 
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        KARAMAN 

       (Yahya ÜNLÜ) 

Karaman’a hiç geldin mi  

Orak ile ekin derdin mi  

Kara dağın eteğinde  

Bin bir kiliseyi gördün mü 

Tarih şahittir adına  

Mehmet Bey at saldı çayırına 

Yunus’undan Mevlâna’sına  

Sen aşkı böyle gördün mü 

Karaman’dan çıkınca yola 

Ata’nın yurdunda vereceksin mola 

Ayrancı dedenin ayranından  

İçeceksin kana kana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZMEYİ VE UÇMAYI BİLMEYEN 

BALIKÇI KUŞU 

                  (Özgür İRENHÜR) 

     

     Bugüne dek gazete ve televizyonda 

haber olmaması geçtiğimiz yüzyılda 

yaşanmış mendebur olayı değersizleştirmez 

aksine, ayrıntılara itina göstermeyen ve 

duyulmasını istemeyen birkaç insanın 

kabahati sayılmalıydı. 

Sözüne edilen yerin, zamanın ve 

olayın aslı astarı var mıydı diye sonraki 

yıllarda köyü ziyaret eden az sayıdaki 

meraklı insan sayesinde, doğruluğu 

konusunda şüphesi olanlara kulak 

asmamayı tercih edilmesi gerekir, çünkü 

bilinen tarihe göre halk arasında dolaşan 

tarihin gerçek olduğu hemen herkesin ortak 

fikriyken tüm insani, dünyevi ve uhrevi 

isteklerden sıyrılınca yegane amaç yeni evli 

çiftin şehirden uzaklaşarak buraya, bu köye 

yerleştikten sonra yaşananları tarafsızca 

anlatmak olacaktır, çünkü tarih yazılanın 

değil konuşulanındır ve bunu çocukluğunda 

boyutlar arası yolculuk yapmasını öğrenen 

herkes bilir. 

Olayın yaşandığı Sonkale Köyü, 

geçtiğimiz yüzyılda gen havuzundan 

tesadüfen çıkmasına rağmen dünya 

toprağını babasının malı sanan kibirli, 

hadsiz ve arsız ırkların kıyasıya kavga edip 

silah şirketlerinin sahipleri dışında 

kazananın olmadığı savaşın sonunda 

gözyaşı, yoksulluk ve şehitlikle uyuşturulan 

halkın yaşadığı Anadolu’nun Ege ve Trakya 

toprağının sınırında Yunan tapınaklarının 

bol olduğu bir yerdeydi. Uzay 

çalışmalarının yoğunlaştığı, uzay turistlerin 

hazırlık yaptığı, ışınlanmanın bulunma 

olasılığının teyit edilmemesine rağmen 

kapalı kapılar arkasında konuşulduğu 

döneme denk gelen bu köy, araba kornası, 
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ambulans sireni, doğalgaz bacasından çıkan 

zehirli gaz, büyük şehir hastalıkları ve yan 

komşusunu tanımayan dairelerde oturanlara 

inat tezek kokuyordu, özellikle barındırdığı 

gizem nedeniyle yerli ve yabancı turistleri 

güneşin beyin kavuran sıcağında köyün 

hemen yukarısındaki Karasunak Ormanı’nı 

ücret karşılığında gözü siyah bantla kaplı 

adamın dolaştırdığı atlarının pislikleri. 

Tezek kokusu köyün doğa 

parfümüydü. Bu parfümün eşlikçisi arılar 

ve çekirgelerdi. Arılar her yerin 

sahibiydiler, özellikle sabah saatlerinde 

köyünün tek kahvehanesinin etrafını 

çeviren ağaçlarda, kadınların günlük yemek 

yapıp satışından para kazandığı dernek 

bahçesinde, denize baykuş gibi bakan kale 

kapısının hemen sağındaki çeşmenin bıçak 

gibi adil ayırdığı meydanda. 

Üç asır önce köyün ismini aldığı 

Sonkale’nin yapımında mahkumlar 

özgürlükleri karşılığında çalıştığı için her 

taşın sahip olduğu özgürlüğün enerjisi 

yayılıyordu. Korsan saldırılarına karşı 

korunmak için yapılan kalenin içinde 

mescit, komutan odası, çeşme, yatak odaları 

ve tavanı yuvarlak gıda mahseni vardı, 

güneye bakan duvarın hemen dibinde taş 

kütle acil çıkış içindi. Yapım bittikten sonra 

özgürlüklerini kazandıkları bu köye 

yerleşmişler, Sonkale’nin denize bakan 

tarafına gömülmek istemişlerdi ve bu ortak 

vasiyet her ölümle tek tek uygulanmıştı. 

Kıyıya birkaç metre uzaklığında kale 

duvarının bitiminden itibaren başlayan 

mezar taşlarını görüp hikâyeyi duyanlar 

hayrete düşüyorlardı ve yöre halkı 

çocukluğundan beri bu hikaye ile büyüdüğü 

için hasrete düşen insanlara genelde yerli ve 

yabancı turist denirdi. 

Arılara nazaran çekirgeler biraz 

daha özgürlükçüydüler, çünkü sadece 

kalenin içindeki çimenlerin arasında veya 

köy sınırları içinde değil, özellikle dışındaki 

ağaçlık alanlarda görünmeseler de 

çıkardıkları sesle orada olduklarını haber 

verirlerdi. Bu yarımadaya tek ulaşım denizi 

sırtında taşıyan kıvrak ve dar asfalt yoldu.  

İlkbaharla birlikte köye gelenlerin 

sayısında artış, tektonik dönemden beri 

çakıltaşları serpilmiş kumsala rağmen 

tertemiz ve serin gibi denizi olduğu içindi 

muhtemelen. Turist ve yazlıkçıların 

gelmesiyle yöre halkı saygıdan olsa gerek 

sadece evden çıkarken ve akşam 

namazından sonra eve girerken ellerini 

ovuşturuyorlardı. Halkının geçim kaynağı 

hayvancılıktı ama sıcaklar bastırdığında 

köyde kalmalarının bir nedeni de gelenleri 

hoşgörüyle kabul etmeleri, onlarla iç içe 

olmayı sevmeleriydi, tabi ki bazı 

kemikleşmiş kuralları yok değildi; mesela 

köyden birinin denize girmesini istemezler, 

giren olursa bunu dillendirirlerdi. Buraya 

yerleşeli daha dört gün olmasına rağmen 

biraz garip buldukları yeni evlileri 

akşamları yemekten sonra toplandıkları 

bahçede, çeşmenin hemen yanında tahta 

sandalyede otururken ya da kahvehanenin 

bahçesinde hafif rüzgar eserken yapılan 

dedikoduların ortak konusunu olmaktan 

kaçamadılar; 

-“Şu yenilerle denize inen Güler 

Ana’ymış” 

-“Yaa demek öyle!” 

-“Evet, benim çocuk görmüş” 

Güler Ana iki kış arasında önce 

kızını ve oğlunu sonra kocasını kaybedip 

yeni boşanan büyük kızı Ayşe ve torunu 

Gülümser ile yaşıyordu. Aktar konusunda, 

kocakarı ilaçlarında ve bahçe işlerine 

çocukluğundan beri meraklıydı. Elleri 
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yumul yumul, tırnakları yer yer kırık ve her 

zaman arası toprak dolu olurdu. “Modern 

tıp 150 senedir Pasteur’dan beri var.. daha 

öncesinde nasıl tedavi ediliyordu hele bir 

düşünün” diye doktorlara kafa tutmaktan 

vazgeçmeyen hekimlik bilgisine ek olarak 

onun hayatında otlar, bahçesi ve dokuz 

yaşındaki torunu önemliydi. Daha ilk gün 

ilkokulun arkasındaki evlerine yerleşen evli 

çifti görür görmez selam vermiş, hal hatır 

sormuş ve onlarla dost olmayı seçti. 

Fırsatını bulduğunda dedikodulara 

aldırmayıp kızı ve torunuyla elinde sineklik 

kumsala inerdi. 

-“Evde oturup zaman geçiremem, bu 

yaşa kadar kolay gelmedim ben, ne savaşlar 

verdim üç beşin dedikodulardan bana ne.. 

arı marı ne çıkarsa öldürüyorum. Kızım 

şehre temizliğe gider, onu çok sevmişler 

araya birini sokmuşlar, yakında istemeye 

gelecekler. Şimdi torunum var sırada ama o 

daha ufak” 

Sonra birkaç arıyı öldürmeye 

çalışırken, bir yandan da  denize giren 

torununa bakınıyordu; 

“Kızımı tekrar evlendiriyorum”  

Öndeki iki tavşan dişinden birinin 

boşluğuna dilini sokup çıkardıktan sonra 

devam etti; 

-“Çok beğenmişler.” 

Torunu denizden çıkarken bir arıyı 

daha öldürdü Güler Ana. Yüzünde çektiği 

acıların ser verip sır vermeyen huyundan 

dolayı yüzünde sakladığı izleri vardı, ama 

dilinde yoktu, yeni evlilere anlatırken nazik 

ve anlayışlıydı, derdiyle karşı tarafı 

sıkmayacak kadar bencillikten uzaktı. 

Konuşurken bir yandan süzüyordu onları ve 

erkeği biraz sessiz, kadını da gereğinden 

fazla gülümseyen bulmuştu Güler Ana. 

Yeni evliler, paylaşacakları çok şey var, 

ama neden buraya gelsinler ki, ikisi de genç 

dinamik şehirliler, bunu ilk fırsatta 

sormalıyım zamanı gelince diye içten içe 

kuruyordu. Kadının bakışları 30’lu 

yaşlarına ait değildi, erkek de eşlik 

ediyordu ona bulaşmadan, ne olduğunu 

bildiği bir konuya soru sormayacak ve 

didiklemeyecek zekilikteydi, tamam dedi 

Güler Ana, hangi rüzgar attı sizi buralara 

gençler diye sorduğunda  birbirlerine 

bakıştıklarını görünce sorusunda diretmedi, 

ama vazgemedi de; 

-“Adlarınız nedir?” 

-“Ben Makuyen, kısaca Maku da 

diyebilirsin anacım. Kocam da Gündüzölen. 

Onun kısaltması yok. 

-“Gündüzölen mi? Ne biçim 

isimmiş o öyle.” 

-“Gündüzleri ölen, geceleri yaşayan 

biri için bence gayet güzel bir isim. 

Rahmetli dedem koymuş.” 

-“Nerelisiniz siz” 

-“Dünya insanıyız. Bu coğrafya’da 

doğduk ama dünya insanıyız. Dünyalıyız” 

dedi Makuyen biraz ciddileşmiş biraz da 

insanın kendini ifade etme zorunluluğunun 

sıkıntısını yüzünde belli etmemeye 

çalışırken.  

Sonraki günlere hazırlık yaptığı için 

verilen cevapları tek tek aklında tutan Güler 

Ana, topallayan ayağına ağırlık vermeyerek 

ayağa kalktı ve havluyu uzattı “sıra ona da 

gelecek ama okumadı kereta… okumayı 

sevmiyor, çok kızıyorum ona” dediği anda 

sinekliği torununun sol omzuna yapıştırdı. 

İki arı yavaşça yere süzüldü.  
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Limanı çevreleyen dalgakıran 

dalgalar üzerinde etkiydi, ama aynı şey 

rüzgar için söylenemezdi. Akşamüstüne 

doğru kumsalı ve kumsalın üzerinde 

fütursuzca dolanan arıları rahatsız eden 

rüzgar çıkınca, Güler Ana eve dönmek için 

ekibini toplayıp ağır ağır liman yolunu 

yürümeye başladı. Yakın zamanda 

kaybettiklerini düşününce üzüntüsünü 

gizlemek için daha güç sarf ediyordu ama 

hemen önünde yürüyen torunu ona yarı 

yarıya ölümsüzlük sunmasıyla azalıyordu. 

Sağ tarafına baktı, denizin üstünde duran 

balıkçı tekneleri vardı, bazıları dururken 

akşamüstü fırtınasına yakalanmadan gelen 

tek tük tekneleri gördü. Derin bir nefes alıp 

ağır aksak yürüyerek yolun hemen 

kenarında köye bağlanan dik yamacın yeni 

filizlenen otlara bakarken, içinden 

isimlerini tek tek geçirirken kızına seslendi. 

Sesini duyuramayınca tekrar otların 

isimlerine odaklandı, akşam bacak 

ağrılarım için karabaş otu kaynatmalıyım 

diye mırıldandı. Düşünceler ve geçmişin 

izleri geleceği şekillendirirken yamacın 

hemen bitiminde, köyün girişinde berber 

dükkanının önünden geçerken heyecanlı 

heyecanlı bir şeyler anlatarak makası 

havaya savuran Kenan’ı gördü. Deli çocuk 

gene ne anlatıyor acaba diye düşünmeden 

kendini alamadı. Gülümsedi, belki de 

bugünün son birkaç saatini yaşarken ilk 

samimi gülümsemesiydi bu.  

-“Akşam eve gidince şortumu giyip 

odada kral koltuğuma kuruluyorum. 

Buzdolabının kapağını açınca kutudaki o 

pençeyi görmeden birayı almıyorum anlıyor 

musun? O pençe önemli aga, böyle böyle 

buz gibi.. evdeki buzdolabı bile bu halimi 

biliyor ona göre soğuyor, anladın mı 

bilader. Kapağı açınca fıss diye ses çıkar ya 

önce kulaklardan silme işlemi başlar, sonra 

ilk yudumu alırsın, lıkır lıkır lıkır yarısına 

kadar içersin, biraz nefeslenirsin sonra lıkır 

lıkır daha az olur, nefeslenirsin sonra lıkırrr. 

İlk kutuyu hızlı içiyorum çaaattt diye hem 

de. O tüm günü siler süpürür, ilki hızlı 

olmalı, böyle işte. Televizyonu açıyorum, 

insanların kılıçlarla birbirini kestikleri 

dizileri seyrediyorum. İkinci kutuyu daha 

yavaş içiyorum sonra şeytan oluyorum 

anlıyor musun bilader, şeytan. Ense 

kökümden kanat çıkıyor, koltuğa kuş gibi 

tünüyorum, ağzını yüzünü boğazını 

keserken televizyonun içine girmiş gibi 

hissediyorum.” 

-“Pençe nedir abi?” 

-“Buzdolabından kutu birayı 

aldığında üstünde soğukluktan dolayı 

oluşan buhar su karışımı aşağıya doğru 

süzülür pençe şeklinde. Bizim Buri’de 

mesela, onda pençeli bira oluyor, pençe 

olmazsa almam, bunu Buri de bilir” 

-“Nuri abi” 

-“Tamam öyle dedim ben de.. Buri.” 

-“Pençe efsanesi nasıl doğdu abi, 

anlatsana” 

-“15 yıl önce başladı.. Pençe 

önemli..Mermileri pencerenin kenarına 

dizdim.” 

-“Mermi nedir Kenan Abi?” 

-“Mermiye daha var, öncelik 

pençede” 

Makası havada birkaç kez 

şıklattıktan sonra kemikli gözlüğünün 

üstünden bakıp ensenin üstünden tepeye 

doğru kesmeye başladı. Büyük yeşil gözleri 

kim görse onun zararsız kendi halindeki 

deliliğini görebilirdi. 
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-“Akşama pençe lazım” diye 

tekrarladı sol elini pençe hareketini aşağıya 

doğru sağ sol yaparak süzüldü.  

Akşam pençeler bitti, ama Kenan 

gece yarısı vakitsiz ötüp bağıran birkaç 

hayvanın ve bir ara dükkandaki su 

ısıtıcısının fişini çekip çekmediğinden emin 

olamadığı için yaşadığı panik ve gerginlik 

karışımı his dışında herhangi değişik bir şey 

yaşamadı. Televizyonun birkaç metre 

uzağında kral koltuğundan hemen sağına 

dönerek kendini yer yatağına daha yeni 

bırakmış olan Kenan’ın aklında, alkolün de 

etkisiyle tetiklenen sadece bir soru vardı; 

“Fişi çektim mi acaba?” 

Burnundan aldığı havayı içinde 

biraz tuttuktan sonra dışarıya bırakınca 

ağzının hemen yan tarafından akıttığı salya 

yastığa düştükten sonra yutkundu. Uyumak 

için hiçbir şey düşünmemeye çalıştı, ama 

gene olmadı. Fişi çekmiş miydi çekmemiş 

miydi, bir türlü hatırlayamıyordu. Belki de 

dükkanı kapadığında son bir kez kontrol 

etmişti.. bunu biraz düşündü, ama hayır 

hayır bu da olmamıştı, rahatlığına düşkün 

olduğundan beyni onu yatakta tutmak için 

oyunlar oynadığını fark etmişti. Gece 

yarısını geçeli çok olmuştu. Derin bir nefes 

çekti burnundan ve aynı yoldan geri verdi. 

Tişörtünü hızla giydi, dükkanın anahtarını 

cebine koyduğu şortunu da. Tahta kapıyı 

açıp taş evin bahçesinden çıktı. Hızlı 

yürümek istiyordu ama ne kadar hızlı 

olduğunu bilemeyecek kadar sarhoştu. 

Bahçeden çıkınca hemen sola döndü, kısa 

boylu ve tıknaz evlerin yanından geçti. 

Kendi kendine konuşur gibiydi, biraz da 

hırçınlaşmıştı. “Pençe lazım.. dolapta kaç 

tane kalmıştı acaba? Değerli bir alkolik için 

en az 20 yıl her gün içmek lazım derler ama 

gerçek alkolsever dolabında kaç tane şişe 

olduğunu ezbere bilendir.. ışık hala açık.. ne 

biçim evli bunlar böyle.. bu saat olmuş 

ışıklar açık, bahçe kapısı da açık” diye 

kendi kendine mırıldanırken aklına bir şey 

gelmiş gibi ama ne geldiğini bilmeden 

içgüdüsel olarak birden durdu. Kırık bahçe 

taşlarından birine kafasını sokup izlemeye 

başladı. Yakınlardaki taş ocağından alınan 

kamyon dolu taşları, taş ustaların birkaç 

günde yapıldığı günleri hatırladığı taş evin 

penceresi açıktı ve perdeyi uçuşturan rüzgar 

ara sıra Kenan’a da uğrayıp yoluna ve 

görevine devam ederken hafif bir müzik 

sesi rüzgarla birlikte geliyordu.  

Müziğe kulak kabarttıkça hiç 

duymadığı bir tarz olduğunu anlamasına 

şaşırmayan Kenan, gözlerini bahçe 

duvarının hemen üstünden açık pencereden 

yayılan ışığa odakladı. Nefesini tutarak 

gözlerini kısmış pencereyi gözetlerken, 

ismini bilmediği ama ertesi gün dükkâna 

uğrayıp alkol ve sigara alan kadının adın 

Makuyen olduğunu söyleyen Nuri’nin 

bıyıklarını düzeltirken öğrenecekti, ama 

Maku diye de çağrıldığını bilemeyecekti, 

çünkü ancak samimi arkadaşları ona Maku 

dediğinden her zaman bihaber kalacaktı. 

-“Deme be Buri, demek 

Makuyen’miş ismi. Ne garip isim bu 

allahasen” 

-“Valla öyle dedi, sigara alırken 

adını sordum, öyle dedi” 

Kenan bu sohbetin arasında, dün 

gece hayal meyal hatırlamaya başladığı 

olayın etkisinde Nuri’nin bıyıklarını 

düzeltmeye devam ediyordu; 

Pencerenin önünden hızla geçen 

Makuyen’i gören Kenan buzdolabında iki 

pençenin olduğunu hatırlayınca sağ elini 

yumruk yapıp “işte bu” diye kendini tebrik 

etti etmesine ama evdeki garipliğin 
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etkisinde kulağına gelen müziğin arasında 

kısa metrajlı haykırışları duymaya 

başlayınca şaşkınlığı bir kat daha arttı. 

İnleme sesi desen inleme değil, seks değil, 

başka bir şey bu.. diye düşünürken müzik 

kesildikten birkaç saniye içinde evin 

içinden davul sesi yükseldi. Açık 

pencereden görebildiği kadarıyla 

Makuyen’in elinde uzun bir çubuk vardı ve 

tütün içip dumanı karşıya veriyordu, işin 

daha ilginç yanı dumanı verdiğinde öksürük 

sesini duydu. Üst üstte birkaç öküsürükten 

sonra havadan daha hafif olduğundan 

duman rüzgara kapılıp pencereden dışarıya, 

gökyüzüne doğru süzüldü. Kenan evde 

kocası haricinde bir iki kişinin daha 

olabileceğini düşündü. Makuyen pencerenin 

önünde elinde uzun çubukla tüzün içiyordu, 

biri davulu çalışıyordu ki bu kocası 

olabileceğini varsaydı, peki öksürünler 

kimdi, çünkü birbirinin üstüne binen iki 

farklı öksürük sesi duymuştu. Teorisi 

doğruydu ama içerideki iki insanın Güler 

Ana ve büyük kızı olduğunu sarhoşluğun, 

korkmanın ve karanlığın etkisiyle görmesi 

zordu.  Makuyen’in evin kapısını açıp 

koşarak bahçeye fırladığını gördüğünde 

heyecanla geriye attı kendini ve kıç üstü 

yere oturduğunda çıkan sesi duyamayacak 

spritüel kanalda olan Makuyen, elinde 

tuttuğu şeyi toprağa fırlatınca çotttt diye 

sesi duydu Kenan ama duvarın arkasında 

kıç üstüne oturduğu için neyi fırlattığını 

göremedi. 

Doğduğu, çocukluğu geçtiği ve 

gençliğinin yeşerdiği bu hayat topraklarında 

korku nedir bilmeyen Kenan, o an korktuğu 

için Nuri’nin bıyıklarını keserken biraz 

kızsa da, sonradan düşününce kendine 

haksızlık ettiğini, hatta acımasızca 

davrandığını anlamıştı anlamasına ama 

Nuri’ye bir şey çaktırmamaya karar verdi. 

Nuri’nin sohbeti ilerletme gayretine kafa 

sallayarak ve çenesini gereksiz iterek 

bıyıklarına odaklanmış havası veriyordu.  

Kıçının üstüne düştükten sonra 

hemen toparlanıp duvarın solunda kafasını 

uzatarak bakınca Makuyen’i görememişti, 

ama bahçenin diğer girişinden biri kısa ve 

şişman diğeri ince ve daha uzun olan iki 

gölgenin çıktığını görünce gözlerini kıstı 

ama birkaç saniye içinde karanlığın içinde 

kaybolup gitti. Bu ne sürat anacım ya diye 

sızlandığını hatırlamasıyla Nuri’nin 

bıyıkları iyice düzelmişti, ama düzelmenin 

bitmesini istemiyordu, çünkü bıyıklar 

sayesinde dün geceki sarhoşluğunu teker 

teker hatırladığı için bıyıkların düzeltmeyi 

bırakmak istemiyordu, ama bitince biraz 

mutsuz olsa da, Nuri’nin enseyi de alsana 

koçum cümlesine normal zamanda koçum 

kelimesinden dolayı sinirleneceğini bilse 

de, mutlu olduğunu gizlemek için aşırı bir 

çaba sarf etmişti. Tabi ki dedi, hemen.  

Kenan kemikli gözlüğünü düzeltip, 

büyük yeşil gözleriyle evdeki hareketliliğe 

bakınmaya devam ederken merakı daha da 

arttı ve sessizlik geceyi iyice ele geçirdiğine 

emin olduğunda adımlarını ağır ağır atarak 

bahçeden içeri girdi. Çimenlerin, 

samanların, toprakların arasında kamburunu 

çıkarmış, kafasını öne eğmiş adı sanı 

bilinmeyen hayvan edasıyla zoolojide yerini 

alacakmış gibi yavaş yavaş ilerlemeye 

başladı. Her yer karanlıktı, köyün nadir 

sokak lambaları buraya döşenmemişti ve ilk 

fırsatta bu konuyu toplantıda muhtara 

söylemeyi kafasına koyup aklının ucra ama 

sık ziyaret ettiği köşesine iliştirdi. 

Gözlüğünü düzeltirken bir koku duyumsadı. 

Burnuna pek güvenmezdi, sigara başladığı 

11 yaşından beri koku duyusu onu iyice ve 

sonuna kadar terk etmişti. Kokuya doğru 

içgüdüsel olarak burnunu uzattı, bahçenin 

sağ tarafındaki elma ağacından bir kuş öttü, 
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sonra daha kalın ses duyuldu. O sesin 

kokudan da geldiğini fark etti, ses ve 

kokuya doğru ilerledikçe gözleri yandığını, 

nefes almakta zorlandığını anladı. Nefesini 

tutmak istese de ter damlası şakaklarından 

süzülüp gözlük camına dalmadı. Koku 

keskinleştikçe merakı da artıyordu. Kafasını 

kaldırıp pencereye baktığında kapalı 

olduğunu gördü. Sessizliği baykuşun sesi 

böldü. Kafasını kaldırıp sese baktığında 

kokunun ve sesin ayrıldığını hissetti. Bir 

adım.. bir adım.. bir adım daha 

yaklaştığında gözlük camındaki damla yere 

düşerken karanlıkta kayboldu. Ayağını bir 

ete çarpıp sendeleyince hafifçe itekledi. 

Karanlığı bıçak gibi yaran adrenalin 

sayesinde yerdeki etin büyükçe cansız bir 

kediye ait olduğunu anladığında hasiktirrrr 

diye inleyerek oradan koşarak 

uzaklaştığında pencereden ne ışık, ne de ses 

çıktı. Karanlığının içine evine doğru koşan 

Kenan’nın yerde cansız yatan köpek, fare, 

tavuk gibi hayvanlara çarparak birkaç kez 

düşme tehlikesi geçirerek sendeledikten 

sonra koşmaya devam etti. Karanlığı yırtan 

sesinin kime ait olduğuyla ilgilenmeden 

ilkokul bahçesinden aşağıya doğru yürüyen 

Güler Ana ve kızı yanlarından yaralı 

hayvan gibi hassiktirrrrr diye bağırarak 

geçenin Kenan olduğunu gördüler.  

                        *** 

Ağzının kenarından akan salyanın 

yanağını yastığa yapıştırmış halde uyurken, 

ansızın ve zamanında öten horoz yüzünden 

uyandığında saat 06:42’yi gösterdiğini 

kolundaki dijital saate bakınca işe gitmek 

için bayağı erken vakit olduğunu anlayan 

Kenan, önce havaya sonra dünyaya en 

sonunda da horoza okkalı küfür savurdu. 

Hırsını alamayıp kapının önünde hala kesik 

kesik ötmeye devam eden horozu 

yakalamak için yataktan öyle bir fırladı ki, 

kapıyı ne zaman açıp da bahçeye çıktı kendi 

bile anlamadı. Toprağın üstünde çimenlerin 

arasında horozu kovaladıkça dün geceki 

alkolün etkisi kendini göstermeye 

başladığından yapacağı en mantıklı şey 

durmanın sağlığı için iyi olacağını kalp 

atışına esir düşen Kenan, durdu. Şortunu 

çeke çeke küfürleri savura savura eve girdi 

ve duş almaya banyoya yöneldi. Alnının 

ortasından, beynini ortadan iki eşit parçaya 

ayrılmış gibi hissediyordu. Minareden arası 

hiçbir zaman iyi olmadığı imamın sesini 

duydu. Kahve üstüne kahve, soda üstüne 

soda içip evden çıkıp dükkana gitti. Dükkan 

kepengini kaldırdıktan sonra cama alnını 

yaklaştırıp içeriye baktığında fişi çekmiş 

olduğunu gördü. Kenan, Nuri’nin 

bıyıklarını düzelttirmeye gelene kadar dün 

gece ile ilgili hiçbir şey hatırlamadı, 

bıyıkları düzeltmeye başlayınca hatırlamaya 

başladı, hatırladıkça bıyıklarını düzeltmeye 

devam etti. Ense traşına geçtiğindeNuri hala 

konuşmaya devam ederken Kenan birden 

durdu, aynadan ona baktı, sonra elindeki 

makasla tüm hışmıyla dükkandan fırlayıp 

koşmaya başladı.  

 Koşarken dün gece yaşadıklarını 

hatırlıyordu; Baykuşu hatırladı mesela, 

öttüğü an ödünün bokuna karıştıran 

baykuşu.. 

Meydanı yararak, kahvehanenin 

bahçe duvarına çarparak, ilkokul binasını 

geçerek, cami avlusunun başından girip 

sonundan çıkarak, koştu da koştu, bir çift 

kanadı olsa akbaba gibi uçabilirdi ve hava 

güzeldi, yazın başı olmasına rağmen 

sıcaklık kendini hissettirmeye başlamıştı, 

ama nem bu topraklarda yoktu, tıpkı 

gizemli olaylar gibi artık doğup büyüdüğü 

bu yerde gizemli olay olduğunu yarı 

hafiyelik merakıyla ilk keşfeden Kenan, 

kendiyle gurur duyarak koşarken dün 
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geceki ölü hayvanların olduğu bahçeye 

girdiğinde Makuyen ve Gündüzölen’i 

bahçedeki minik çardakta otururken 

gördüğünde öfke ve hırsla onları süzdükten 

sonra bahçeyi hızlı adımlarla denetledi, 

eğilip baktı, sağa sola koşturdu, ellerini 

toprağa değdirip bakındı, ama dün geceye 

ait hiçbir delil veya ipucu bulamadı. 

Makuyen ve Gündüzölen bahçede oturmuş 

Kenan’ı izliyorlardı, izlerken de birbirlerine 

bakıp gülüşüyorlardı, çünkü aradıkları şeyi 

sadece kendileri ve kesinlikle başkalarına 

anlatmayacağına sıkı sıkıya tembih ettikleri 

Güler Anayla kızı biliyordu.  

Kenan “nerdeler?” diye sordu. 

-“Kim?” 

-“Hayvanlar nerede, ölü hayvanlar!” 

-“Ne dediğini anlamıyorum değerli 

arkadaşım” 

-“Dün gördüm, nah burda! Burda! 

Orda! Davul çaldınız tüm gece, neler 

yaptınız neler? Kedi köpek mi kesip yediniz 

ne yaptınız! Bak ben kesmeli biçmeli çok 

dizi film izlerim, anlarım bu işlerden, 

anlarım derken yani yapmam ama izlerim 

duydunuz mu sitanikler” 

-“Sitanik mi” 

-“He sitanik denmiyor muydu kedi 

köpek kesenlere! Ulan yoksa Çinliler gibi 

köpek mi kesip yiyorsunuz, kendinize  

ziyafet çekiyorsunuz! Dikkat ettim son 

zamanlarda evinize giren çıkan pek bol 

maşallah.” 

-“Satanist demek istiyor sevgilim” 

dedi Makuyen. Gündüzölen gülerek 

kafasını salladı.  

-“Çinliler köpek kesip yiyor, 

Müslümanlar koyun. Birinin değerli 

gördüğünü diğeri kesip yiyebilir. Ne var 

bunda. Hem gördüğün gibi çayır çimenden 

başkası yok arkadaşım” dedi Gündüzölen, 

biraz sinirlenmişti. 

Kenan istediği yanıtları alamayınca 

başka bir şey sormadan evine doğru hırsla 

koşmaya başladı. Kapıya omuz atıp biraz 

sendelese de girişteki ayakkabılığa çarparak 

yerde iki seksen uzanarak durabildi. 

Emekleyerek içeriki odaya gitti, hemen 

telefon açıp jandarmaya haber verdi. Kısa 

süre içinde Jandarma geldi, inceledi ve 

herhangi bir şey bulamayınca kızgınlıkla 

gittiler. 

Bir ay sonra…  

Kenan olayı hala unutmamış, aksine 

köyde veya köye gelen herkese olayı 

anlatıyordu anlatmasına ama pençeden 

sonra anlattığı için ciddiyeti yarı yarıya 

kaybetse de inatla, inandığı, gördüğü gibi 

anlatıyordu anlatmasına ama delirmeye 

başladığından bihaberdi.Ayrıca mermiler 

güneşte ısınmaya devam ediyordu, 

mermilerden bir iki duman aldıktan sonra 

pençeye geçmeye, her gün daha çok içmeye 

devam ediyordu.  

Bir sene sonra… 

Kızını istemeye geldikleri için 

mutluydu Güler Ana, hatta şükrediyordu, 

çünkü kızına konan göğüs kanseri teşisi 

aylar içinde ve en sonunda bir yıl sonra 

gittiği hastanede doktorun şaşırarak 

iyileşme göstermiş olduğu söylediğinden 

beri Makuyen ile arasındaki sırra sadık 

kalacak şekilde teşekkürlerini sunuyordu. 

Köydeki yaşamına saygı gösteriyor ve 

elinden geldiğinde ona yardımcı olmayı 

sürdürüyordu. Onlara Şamanlar diye hitap 

ediyordu. 

İki sene sonra..  



              

 

 
  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 3  
Sayfa  49 

Sayfa  49 

Güler Ana ikinci torununu kucağına 

aldığında Şamanlar köyden ayrılalı üç hafta 

olmuştu, ama kalesiyle ünlü Sonkale  

kulaktan kulağa dolanan söylentiye gizem 

eklendiğinden her geçen gün daha çok turist 

ve araştırmacı çekiyordu. Kenan alkol 

komasından çıkmadığı için ölmüş ve mezarı 

köyün girişindeki mezarlığa defnedilmiş, 

mezartaşı da mermerden yapılmış hayvan 

pençesi konulmuştu. Güler Ana köyde ne 

zaman ölü hayvan görse aklına kızını tedavi 

eden şamanlar geliyordu, isimleri 

unutmuştu ama şaman tedavi yöntemleri 

üzerine araştırmalar yapıyordu, aktar ve 

kocakarı ilaçlarına şaman tedavilerini 

eklemişti. 

İkinci torunun ismini Gülsüm’dü, 

ama anne annesi ona Şaman diye 

sesleniyordu ve sırrını kimseyle 

paylaşmadan bir sabah uykusunda öldü. 

Uçmayı ve yüzmeyi bilmeyen balıkçı kuşu 

gibi doğaya karıştı. 
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