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                   SUNUŞ  

Merhaba! 

Kimse kusura bakmasın.  

Bizim kadar Söylediği Farklı Yaptığı Farklı 

bir toplum ne duydum ne gördüm.  

İşimiz gücümüz kendimizi övmek.  

Siyaset yapanımızda da bu var, siyasete 

bulaşmamış olanımızda da.  

Eğitimli olanımızda bunu yapıyor, hiç 

eğitim yüzü görmemişimizde. 

Yeni mi böyle olduk. Kesinlikle yeni değil. 

Dünde böyleydik, bugünde böyleyiz.  

Yaratılanı hoş görürüz yaradandan ötürü 

diyoruz, bizim gibi düşünmeyene nefes 

alma hakkını bile tanımıyoruz.  

Fikir hürriyeti var diyoruz, twit atan insana 

soruşturma açıyoruz. 

Medya özgür diyoruz, hoşumuza gitmeyen 

habere yayın yasağı getiriyor, haberciyi 

yargılıyoruz.  

Demokrasiyi dilimize pelesenk etmişiz, 

rakip partilerin genel başkanlarına 

saldırıyor, sandıktan çıkan sonucu içimize 

sindiremiyoruz. 

Liyakat liyakat diyoruz, bizden olmayana, 

bizim gibi inanmayan, düşünmeyene iş 

vermiyor, bütün işleri eş, dost, akrabamıza 

dağıtıyoruz. 

Herkes hakkıyla kazansın diyor, KPSS 

sınavı yapıyoruz ama mülakat oyunundan 

da vazgeçmiyoruz. 

Kalkındık, refah içindeyiz diyoruz, iğneden 

ipliğe zam yapmadığımız ürün kalmadığı 

gibi, iki haneli enflasyon rakamlarından 

kurtulduğumuz da yok. 

Aileye kutsal diyoruz, boşanma 

rakamlarımız ortada. 

Bilim yaptığımızı söylüyoruz, dünyanın iyi 

üniversiteleri sıralamasında ilk 400’de tek 

üniversitemiz yok. 

İsraf etmeyin diye kamu spotu yayınlıyor, 

vaaz veriyoruz, nasihat ediyoruz, miting 

meydanını dolduracak sayıda ihtiyaç fazlası 

araçlar çıkıyor. 

İstihdamda şaha kalktık diyoruz, işsiz 

sayımız katlanarak tırmanıyor. 

İnşaat sektöründe asrın hamlesini yaptık 

diyoruz, konut-kira fiyatları uçuşta. 

Depreme hazırlıklıyız diyoruz, ufak bir 

sarsıntıda telekomünikasyon sistemimiz 

çöküyor.  

Dershaneleri kapattık diyoruz, her köşe 

başında yeni bir dershanenin açıldığına 

şahit oluyoruz. 

Arabulucu, ombudsman getirdik, yeni 

hakim-savcılar atadık, davaların karara 

bağlanma süresinde kısalma göremiyoruz. 

Şampiyonlar liğinde eğitim verdiğimizi 

söylüyoruz, öğrencilerimizin %40’ı 

okuduğunu anlamakta zorlanıyor. 

Din eğitimini her şeyin önüne koyuyor,  

değerler eğitimini ilk okula kadar 

yaygınlaştırıyor toplumun maneviyatını 

güçlendirmekle övünüyoruz, fakat sevgi, 

saygı, hoşgörü, hak, adalet, doğruluğun 

kalmadığından herkes şikayetçi. 

Cennet annelerin ayakları altındadır 

diyoruz, her gün öldürülen bir anne haberi 

ile güne uyanıyoruz. 

Yeşili sev, ormanı koru diyoruz, altın 

şirketlerinin yok ettiği on binlerce hektarlık 

ağaçlar için izni biz veriyoruz.  

İşsizlik, yoksulluk, istihdam, özgürlük,  

adalet, doğruluk, sevgi, saygı, hoşgörü 

konularında ne demişsek, uygulamada tam 

tersi çıkıyor. 

Artılarımız yok mu? Kesinlikle var.  

Ama eksilerimiz daha fazla.   

Peki düzelebilir miyiz?  

Kesinlikle düzeliriz.  

Ne zaman?  

Söylediğimiz Farklı Yaptığımız Farklı 

olmadığı zaman.  

Özümüz ile sözümüz örtüştüğü zaman. 

Kendimizi övmeyi bıraktığımız zaman. 

Doğruya doğru, eğriye eğri demesini 

öğrendiğimiz zaman.  

Sonraki sayıda görüşünceye kadar esen 

kalın… 
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           HÜZÜN 

     (Faik KUMRU) 

 

Hüzün darağacı kurulmuş bana 

Efkârlı yaftası vurulmuş bana 

Çilenin kimyası sorulmuş bana 

Meşrebim Melami hiçtir cevabım 

 

Meçhul bir adresim silinmiş künyem 

Canım cana tutsak ödenmez fidyem 

Sermayem tükenmiş eksi bakiyem 

Kırk yama vurulu tendir esvabım 

 

Zaman ırmak misal akıp geçiyor 

Saki su yolunda kahır içiyor 

Kara günler gelip beni seçiyor 

Sorgusuz recmedin azdır sevabım 

 

Kendime küskünüm barışmam artık 

Tebessüm gelse de hep kaşı çatık 

Başımın altında taştan bir yastık 

Gurbetle hemhâlım sırdır ahbabım 

 

Gönül hanem yaslı başımda duman 

Dertlerim isyanda vermez el aman 

Gam dolu yüküyle çöker asuman 

Ellerim niyazda birdir hitabım 

 

Hüzün koca umman dalgası hoyrat 

Sağlı sollu vurur tanımaz fırsat 

Her incecik yolu bilirken sırat 

Tenkis edilse de kârdır hesabım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GÖZLERİN 

(Ayşenur AKIN) 

Sevincimi yâdıma getiremezken 

Hüznü ezberime çağırır gözlerin 

Güneşi günlerime yetiremezken  

Eksik mecâlime bağırır gözlerin 

 

Bağda olur üzüm üzüme bakınır  

Kuzuyu kurttan efendisi sakınır  

O vakit mevsim haletini takınır  

Kekliği ovada kağırır gözlerin  

 

Göçeri kuşlar gibi hep çok uzaktan  

Cana susamışı ürküten sezekten 

Burcu burcu gelir kokusu bezekten  

Çiçeği balından yağırır gözlerin  

 

Gök atlası düşer yerlere serilir  

Kozasından çıkan bir canlı belirir  

Kaşların yaydır kirpiğine gerilir  

Teli ilmek ilmek eğirir gözlerin  

 

Bakışının dehlizine dalan neyler  

Deli feryâd eder âh u zâr eyler  

Esrârını dil hangi vakitler söyler  

Aklımı başımdan seğirir gözlerin  
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Can odunu her defasına kızdırır  

Râz-ı gönül haber alır sızdırır  

Ucu sivrili peykan olur yazdırır  

Temreni dağlarıma değirir gözlerin  

 

Diler şerha şerha bütün heceleri  

Yalnız onlar değil daha niceleri 

Gündüzler son bulur gelir geceleri  

Sanki gökyüzüne göğerir gözlerin  

 

Kanat açar kuş konar bileklerime  

Konar da canı ekler dileklerime  

Bir pınar gibi dolar iliklerime  

Makbul dua olur yeğerir gözlerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    EY YAŞAM 

             (Nilüfer UÇAR) 

 

"öyle ağlasam öyle ağlasam" *  

dün bugünde  

geçmiş gelecekte  

keder umutta 

siyah beyazda alacaklı olmasın ey yaşam  

 

buz ürküntülü sevdalar  

rüzgarın alacaklı yüzsüzlüğüne  

külden çiçekler dikmesin  

dışım içimde 

dilim damağımda 

aklım yüreğimde  

eski yenide  

kadeh şarapta alacaklı olmasın ey yaşam  

 

gurbet sevdanın kırılgan yükü  

iç lal dış'ın yalnızlığı 

aşk sarhoşu munis sardunya   

yabanıl tende bulunca   teselliyi  

yağmur toprakta 

dere denizde 

ay güneşte 

gece gündüzde 

ten ruhta alacaklı olduğunu bilmez oldu ey 

yaşam  

 

kutsanmış ışığın sonsuzluk haresi  

adını günahsız kalemle yazdı suya  

ah harcına sevda kardığım dünya  

özlemin tarifsiz suskunluğu bekler  

rüzgarın efkar estirir  

baharın aşk kanatır  

ayazın hicran yarası  

sınama karlı dağın mor sümbüllerini ey 

yaşam  

 

eskimeyen bir şarkı yankılanır  

yorgun / uykusuz / bulutsu  

ufuk çizgimin yürek atışında  

çiçeklenen belleğin unutkan bülbülü  

aşkın  zulasında  yalnızlığın güncesini yazar 

ey yaşam  
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            AĞLADIM 

(Gülçin Yağmur AKBULUT)  

Bir hasta gördüm 

benzi sararmış 

çıktı canı bedeninden 

dilinde son duası 

ağladım 

gözlerini dünyaya 

kapatan ölü değildi 

oysa ağladığım 

ölüyü sen sandım 

ağladım 

 

Bir çocuk gördüm 

boğulmuş hıçkırıklara 

ürkek ve çaresiz 

kırılmış oyuncağı 

ağladım 

terk edilmiş çocuk değildi 

oysa ağladığım 

seni hıçkırıklar içinde sandım 

ağladım 

 

dilenciyi gördüm 

sokağın başında 

sersefil yamalı 

açlıktan içi bayılmış 

donmuş parmak uçları 

ağladım 

açlığı değildi dilencinin 

ağladığım 

aç olan sensin zannettim 

ağladım 

 

bir baba gördüm 

var kırk beş yaşında 

 sırtında kamburu 

kan ter içinde alnı 

kazıyor toprağı 

elleri nasırlı 

amacı ekmek parası 

ağladım 

babanın cefası değildi 

ağladığım 

cefa çeken sensin sandım 

ağladım 

 

Bir çift gördüm ayrılmış 

kırılmış kolu kanadı 

takılmış boğazına 

yalnızlığın türküsü 

dünyası kap karanlık 

param parça dünyası 

ağladım 

ayrılıklar değildi 

ağladığım 

beni terk edip gidişin 

geldi aklıma 

ağladım… 
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   KARACA KIZ 

(Mehmet RAYMAN) 

 

bir fark olmasın 

beni yerine göre teyelle 

anamın yaptığı kelek turşusu 

yüreğimin bazı kireç tutkusu 

yatağına sığmıyor ay parçası gece 

 

pencerem güne karşı 

içim dışım yılların akranı 

yalnızlığımdan çıkardım işin doğrusunu 

direncin mevsimi bütün yazım Anadolu 

noktalı benlerine sığındım bu gece 

 

yağmur çekiyor kaşların yine 

yemyeşil bir kıyıdan indik denize 

kırım tatarı yumuk gözlü bir kız sevdim 

at üstünden sarıldım oyalı mendile 

yalnızlığını kutsuyor defne yaprağı günce 

 

ırmak çağıltısı sular dökülüyor gözlerine 

bir anda patlayan kırmızı gülü taktım 

yakama 

acılarımı bir kazanda kaynatıyorum 

soğan acısı kök boyaların ipliğinden 

dokunmuş 

kilimlerin gölgesinden ulaştım karaca kızın 

saçlarına 

 

 

     

 

   

 

 

DAĞLARA BAHAR GELDİ 

    (R. Tuğrul OĞULATA) 

 

Her bahar sen vardın yanımda, 

Bahar kokuları taşırdın üstünde, 

Seninle güzeldi yaşanan baharlar… 

Dağlara bahar geldi yeniden, 

Sen gittiğin yerden dönmedin, 

Haberin olmadı mı, yoksa? 

Erik ağaçları çiçek açmış, 

Havada ılık bir esinti, 

Parlak bir gökyüzü, 

Işıldayan bir güneş, 

Uzaklarda kanat çırpan göçmen kuşlar, 

Ayağımın altında kır çiçekleri,  

Sevdiğin beyaz papatyalar her yanda, 

Hanımeli kokusu yayılmakta rüzgarla, 

Mor begonviller açmış salkım salkım, 

Karıncalar çıkmış yuvalarından sürü 

halinde, 

Beyaz kelebekler dolaşıyor çevremde, 

Etrafta yavru serçe kuşlarının cıvıltısı, 

Bir çocuk sesi yükseliyor aşağı evden, 

Hayat dolu, neşeyle koşturuyor bahçede, 

Her yer canlanmış, her yerde hayat var. 

Bir sen yoksun,  

Senden haber yok buralarda… 

O aşık olduğun bahar gelmiş işte, 

Neyi bekliyorsun? 

Gel artık. 

Bahar kokularını taşı yine üstünde, 

Ne olur, bu sensiz ilk baharım olmasın… 
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      TURNA KUŞU 

(Binnaz Deniz YILDIZ) 
 

Turna kuşu öpmüştü gözlerinden… 

Dudaklarındaki alfabede 

Yeni yetme çocukların kalemleri 

buluşmuştu 

Dün gibi anımsıyorum berrak sesini dün 

gibi! 

Bin yıl yaşamış gibi peri masallarında 

Ve kitap aralarındaki toz kokusu içinde 

Sahaf sahaf gezmişçesine… 

Turna kuşu öpmüştü gözlerinden… 

Kozasını örmüştü mavi renkli kelebek 

Ağustos böcekleri melodi kasını çalmıştı 

ıslığımızın. 

Yemişler dutlar dökülmüştü bahçelere 

Salıncaklar kurulmuştu yağmur içlerine 

Turna kuşu öpmüştü gözlerinden… 

Sılaya haber yollamıştı tüm âşıklar 

Fasıllar söylenmişti civanperçemlerinde 

İçtiğin bardaklar damarlarıma yürümüştü. 

Sulusepken bir kara çevirmişti saçların. 

Yumakları boynumda bükülmüştü. 

Ve turna kuşu öpmüştü gözlerinden… 

Öylesine öpmüştü yeniden yeniden 

Yüreğimiz tutuşmuş gözlerimiz dolmuştu 

Köy meydanlarında sabahlar olmuştu 

Turna kuşu öpmüştü gözlerinden… 

Tren garlarında kavuşmuştu âşıklar 

Oltamıza sarılmıştı sardalyalar 

Bölüşmüştük açlığı tokluğu 

Bölüşmüştük kurtçuklu elmayı 

Tebessümün doldurmuştu saatlerimi. 

Turna kuşu öpmüştü gözlerinden… 

Öyle bir öpmüştü ki 

Bitmişti gecenin saadeti. 

Dinmişti lodos. 

Şarkılar söylemişti çocuklar. 

Öyle bir öpmüştü ki 

Öyle bir! 

Denizlere çıkmıştı yolumuz. 

Denizlere! 

Dalgalara! 

Öylece… 
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NO PROBLEM, RUTİN ŞEYLER 

(Hamiyet KOPARTAN) 
 

(26 Eylül Türk Dil Bayramı için…)           

  

Benzini fulleyip otobana sapar, viyadükten 

geçer, 

Rezervasyon, prosedürden sonra  

Pansiyon perspektifinden panoramayı 

seyreder, 

Bu estetiği kameraya çekersin.  

  

Market, megamarket, show rooma koşar, 

Metropol cityde stresle boğuşur, 

Kapadokya’da balona biner, 

Relaks olmak için euro ile kendine maskot 

alırsın.  

  

Oil paça blue jeaninin üstüne t-shirt çekip 

Cafeye free takılır, internette full time sörf 

yapar 

Messengerde chatleşirken “bye” der çıkar, 

 ‘Youtube’ta megastarın klibini seyreder, 

deşarj olursun. 

 

 Restauranta asansör ile çıkıp 

Menüden light cola ile hamburger alır, 

Sigara içmemeyi 'No Smoking ! 'den  anlar, 

“Kettle”ın duble nescafesinden sonra 

adisyon alırsın.   

Jakuziye, saunaya girer; masaj yaptırır, 

Dokümanı doktora okeyletip 

Check up, tomografi, röntgen, ... sıralar, 

Monoton hayata karşı defansa geçersin.  

 Global dünyada prestij önemlidir. 

Yeni jenerasyonda kaos bir trenddir. 

Karizmatiklik, popülerlik, sempatiklik 

kriterdir. 

Ama bu ambiyansı analiz,  

                                 bizim mantalitemizdir. 

 

 

 

 

        NARSİS ASYA 

     (Furkan ÖZCAN) 

 

Okudu ozan ağıtlar 

Sağırlığa vurdu dağlar 

Ağladı vardiyalı umutlar 

İstemsiz tutuldu ay  

Aylar yıllar geçti 

Gelmedi beklediğim yaş 

 

Titredi tedirgin bekleyişim 

Siyahlar içerisinde cehennem 

Şimşeklerin gürültüsüyle 

İndi bir deniz 

Can evimden 

Viraneleri seller sardı 

                               Boğuldu 

                                      Boğuldu 

                                             Narsis Asya! 
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HAYALLER GÖKKUŞAĞI 

(Cemal KARSAVRAN) 

 

bir akşamüzeri gel 

sürpriz olsun 

gözlerimi kapat düş göreyim 

usulca uzat dudaklarını 

bir nefesin bir ömür olsun 

 

sokul bana sarıl 

ana kucağıdır şefkatim 

yasla başını omzuma 

ellerim pamuk tarlası 

gözlerim/n bahar olsun 

 

sevgi çıkmazı sokağıyım 

söyle bana dileğini 

canımdan öte bildiğim 

sarıp kokladığım 

dilim bülbül avazı 

 

kara kuru çingenem 

kaşı karam gözü karam 

fidan boylu fukaram 

deryanın enginlerindeyim 

sokul sarıl bana 

 

sonrasını bırak düşlerde kalsın 

meydana çıkmış yiğidim 

kemeri kırmızı aşk kırmızı 

bir dilek tutuyorum 

hayaller gökkuşağı 

 

 

          EY ŞAİR 

     (İkram GÜNEŞ) 

 

Ey şair, 

Tarifi muhal yalnızlıkları çek üstümden. 

Çöz gözlerimdeki bu kekremsi 

suskunlukları... 

  

Ey şair, 

Al dilimdeki şu kahrın nakarat şarkısını. 

Çek yüreğimi bu hüzün enkazlarından... 

  

Ey şair, 

Kurtar bedenimi, 

Zifiri karanlıklara akan hırçın ayrılıklardan. 

Beyaz yüzlü bir kağıda dök şöyle iki mısra, 

En  M A V İ sinden. 

Hem yüreğime, 

Hem de ömrüme armağanın olsun... 
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NE PASAPORT NE VİZE 

(Mehmet Şirin AYDEMİR) 

 

baba oğlunu; oğul babayı 

anne kızını; kız anneyi 

öğretmen öğrencisini; öğrenci öğretmenini 

büyükler küçüğünü; küçükler büyüğünü 

toprak, insanı; insan, toprağı 

koşullu sever… 

 

buzhane gibi komşunun 

açlıktan canı çıkıyorsa çıksın! 

yalnızlıktan ölüyorsa ölsün! 

umurunda değil kimsenin  

komşuluk bir söylence 

sevgi ve aşk nostalji… 

 

bu durumu kabullenemiyorum 

kendimce protesto ediyorum 

eğer hâlâ sevgiden yanaysanız 

hadi! doluşun gönlüme! 

ne pasaport istiyorum sizden 

ne vize… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZLÜ/YORUM 

(Hızır İrfan ÖNDER) 

    

aklımdasın 

özlüyorum. 

 

kalbimdesin 

özlüyorum. 

 

dışımdasın 

özlüyorum. 

 

içimdesin 

özlüyorum. 

 

uzaktasın 

özlüyorum. 

 

yanımdasın 

özlüyorum. 

 

anlasana ey sevgili 

hasretinden ölüyorum! 
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          YENİDEN SEV BENİ 

              (Cesi SULTAN) 

Bak bunlar yalnızlığına imrendiğimiz 

tanrının kurumuş gözyaşları, ve hala 

sıcaklar... 

Bir çaput bağlanmış kirpiklerime, dilek 

olarak doğmuştu oysaki aşk... 

Herhangi bir pazartesinin sevişme enkazı 

gibi üstümüze yağan yağmur...ama kirli 

su... 

Gönlümüzün iklimleri kanla beslenirken, 

çocuklar gömülü isyanlar büyüttük 

arkamıza bakmadan... 

Biliyor musun aslında hep çocuktu ölüm... 

Bizim büyüttüğümüz hayallerin gerçek 

sahibi... 

Şimdi yeniden sev beni... 

Belki barış doğurur hikayemiz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            GİTME  

     (Selvi YILDIRIM)                                                                                                                                   

 

Esti pencerem yine kadehler yok oldu 

Uykulara bıraktı yeri kavuşmak 

Çekildi şarkılar birer birer 

Kar etmiyor ateşlere ısınmak 

Soğudu denizler yağmurlar da üşüdü 

Bıraktı yakanı yabanarısı sokasıca dilim 

Uslanmaz  arlanmaz yalvarışlar bitti 

Türküler sustu bildiğin 

Aldın gittin acımasızca  

Yüreklerde ne varsa 

Bıraktığın bir tek yangındı 

Güzelim haziran sevmelerini de uçurdun 

martılarla 

Sen de durma çek git 

Durma Eylül… 
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SEVDİĞİMDEN 

(Esra YEŞİLDERE) 

 

Bakma sen bana  

Eğer seni kedere boğuyorsam 

Sevdiğimdendir  , sevdiğimden 

Hiç beceremem şu sevgi işini ben 

 

Bakma benim buz kesen soğukluğuma 

İçimde yanan kor ateştendir 

Ellerimi bir tutsan 

Tenin olacak bana tutsak 

 

Bakma benim gözlerime 

Her şeyi söyler onlar 

Ya duyarsan çığlıklarımı ? 

Ya görürsen gecenin kırmızısını ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONBAHAR GÜNEŞİ 

(Gülnar FERRUHKIZI) 

 

Yeryüzünün her mevsimi farklıdır 

Her mevsimi bir yeniliktir 

Güneşi ayrı bir hikayedir 

Dört mevsimin her birinde eşsiz bir 

parlaklıktır 

Benzersizdir sonbahar güneşi  

Diğerleri gibi değildir 

Selamlayınca dünyayı 

Kalkınca beyaz bulutlar arasından 

Ilık nefesiyle dokunur gönlümüze 

Sarı kollarıyla ışık saçar evlerimize 

Ne sıcaktır, ne soğuk 

Ne dondurur, ne ısıtır 

Kokusunda var garip bir ferahlık 

Sarar her yeri tuhaf bir serinlik. 

Sonbahar güneşi karanlığı aydınlatarak 

Siyah bulutları dağıtarak  

Yağan yağmuru dinlendirerek gelir 

Suskunlaştırır tüm tabiatı 

Anımsatır rengarenk sonbaharı 

Güneş güz mevsiminde daha bir başkadır 

Her insana farklı anlar tattırır 

Gülüşüyle doğayı canlandırır 

Bizlere hoş bir sonbahar mevsimi yaşatır. 
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    KURBAĞALI DERENİN VEFASI  

    (Oktay GÜLER) 

 

Yaz güneşi tüm bedenleri yakıp kavururken 

erkeklerin başlarında ıslattıkları mendilleri 

ve onun üstündeki kasketleri ile güneşten 

korunmaya çalışmaları Adana için 

yadırganacak bir giyim şekli olmuyordu.  

Tarlaya pamuğa giden kadınların ise 

akıllarında olan tek şey akşama alacakları 

yevmiye ücretiyle sofralarına koyacakları 

iki tas yemeğin hayaliydi. Ben de öyle bir 

ananın ırgatlık yaptığı pamuk tarlasının 

ortasında gününden önce dünyaya 

gelmişim. (O yüzden olsa gerek toprak bu 

yaşım oldu hâlâ en sevdiğim şeydir.) 

Babamsa ben daha doğmadan o zamanlarda 

amansız dedikleri bir hastalığa yakalanıp 

vefat etmiş. Çok sonraları tedavisinin 

mümkün olduğu veremin babamı benden ve 

annemden almasının tek sebebi vardı. O da: 

Yokluk. 

Bu yokluk ve yoksulluğun insanları kasıp 

kavurduğu zamanlarda annem benimle 

beraber üç kardeşimi daha doyurabilmek 

için türlü meşgalelerle para kazanıyordu. 

Yaz aylarında pamuğa giden mevsimlik 

ırgatlar kış aylarında  Adana'da 

kalmazlardı. Annemse bu zamanlarda ya 

mahallelinin çamaşırlarını yıkar ya da 

sabaha yakın saatlerde tüm kardeşlerimle 

beni yanına alarak kurbağa toplamaya 

giderdi. 

Seyhan nehrinin ufak kollarından biride 

bizim oturduğumuz mahalleden geçerdi. 

Annem komşu kadınlarla beraber bir elinde 

beni diğer elinde çamaşır sepetini tutarak 

çayın kenarında duru su bulmak umuduyla 

erkenden yola düşerdi. Elindeki tokurcakla 

dövdüğü çamaşırları Arap sabunuyla çitiler, 

ayakları ile çiğneyerek iyice durulardı. 

Tertemiz yıkanan çamaşırlar büyük taşların 

üzerinde kurumaya bırakılırdı. İşte böylesi 

bir anda benim görevim bu çamaşırların 

kurumasını beklemekti. Çünkü çıkan rüzgâr 

çamaşırları uçurabilir ve çamura düşmesine 

sebep olabilirdi. Ben annemle en çok 

çamaşıra gitmeyi severdim. Annem bütün 

işlerini bitirince beni ve kardeşlerimi çayın 

içinde bir güzel yıkardı. Adeta bir çamaşırı 

yıkar gibi temizlerdi bizi. Tenimize sürdüğü 

lifin izleri vücudumuzu kızartır, gözümüze 

kaçan sabunla ağlamaya başlayınca da 

tepemize şamarı yerdik. Annemin çamaşır 

bulamadığı zamanlarda çokta isteyerek 

gitmediği diğer iş kurbağa toplamaktı. 

Herkes uykusundayken annem beni ve 

diğer kardeşlerimi sıcak yataktan kaldırıp 

sabaha doğru yola düşerdi. Annemin sağ 

tarafında abim Ahmet, solunda ablam Ayşe 

ve sırtında da ben olurdum. Abim ve ablam 

çoğunlukla ellerinde bu zahmetli işin 

teçhizatlarını taşırdı. Dere kenarına 

vardığımızda annem önce benim yatacağım 

bir yatak hazırlardı. Bu yatak dere 

kenarlarında bulunan kamışların üstüne 

annemin beni sırtında taşırken serdiği örtü 

şeklinde olurdu. Sivrisineklerin 

vızıltılarının senfoni oluşturarak 

çıkardıkları uğultu daha dün gibi 

aklımdadır. Yazın pamuk tarlasında kışınsa 

buz gibi havada annem de diğer toplayıcılar 

gibi kazık çizme dedikleri büyük çizmelerle 

beline kadar suya girer, kepçe adını 

verdikleri tuzakları  kurbağaların 

kaçabilecekleri bölgelere yerleştirirdi. Daha 

sonra ayaklarıyla durgun suyu dağıtarak 

kurbağaların bu bölgeye gelmesini sağlardı. 

Bazen üstü buz tutan bu derede annem ve 

diğer işçiler sabahın erken saatlerinden 

itibaren gün sonuna kadar suda kalırdı. Kilo 

hesabıyla toptancısına satılan bu kurbağalar 

için bazen işçiler arasında kavgalar çıkardı. 

Annem de böylesi yorucu bir hayata karşı 
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çok direnemedi. Sigortası olmadan yıllarca 

ya gündelik ya da mevsimlik işçi olarak 

çalıştıktan sonra zatürreye yakalanarak bu 

hayattan göçüp gitti. Seneler çok hızlı, bir o 

kadar da zor geçiyordu bizim için.  Abim 

Ahmet beni ve ablamı annemden sonra hiç 

yalnız bırakmadı. O da tıpkı annem gibi 

ondan öğrendiği tüm işleri yapmaya 

koyuldu. Ben toprağa ne kadar hayransam 

abim de suya hasretti. Bu yüzden olsa gerek 

pamuktan daha çok kurbağa işine girmişti. 

Ben de abime yardım ediyor bazı günler çift 

yevmiye alıyorduk.  Çavuş dedikleri orta 

yaştan kısmen geçmiş, pala bıyıklı, 

saçlarının üstü epeyce açılmış, sol 

yanağında derin bir bıçak yarası olan, kolu 

yılan dövmeli Nusret ise abimin ve diğer 

tüm işçilerin korkulu rüyasıydı. Kimin 

nerede toplayacağına o karar verir, işçilerin 

topladıklarından da kendine komisyon 

alırdı. Kurulan kooperatifin sözde 

temsilcisi, güya kelle keseniydi. Annemden 

sonra abime çok güvenememiş ama biz 

ortada kalmayalım diye de sessiz kalmıştı.  

- Haso! Büyük kamışlığın oraya. Mahmut, 

Haso'nun sol yamacına! Kezban Ana sen 

ortada kal, diye insanların kurbağaları 

tutması gereken yerlere yönlendirirken 

abimin adını o gece söylememişti. Abim 

Ahmet atıldı: 

- Ben nereye geçeyim Nusret Çavuş?  

- Bugün sana iş yok. Sen biraz dinlen. Hadi 

kardeşlerini al, evinize gidin. Ben sana iş 

olacağı zaman haber edeceğim.  

Abim sinirlenmişti. Beni göstererek: 

- Ben bu sabiye ne yedireceğim, bu kadar 

gelmişiz buraya, idare etsen bugünlük?  

Nusret aynı hiddetle cevap verdi.  

- Len piç kurusu! Ananız bana mı sordu sizi 

bırakıp giderken? Ne yerseniz yiyin? Onu 

da mı ben düşüneceğim? 

Abim, Nusret'in verdiği cevap karşısında 

yayından fırlamış ok gibi çömeldiği yerden 

fırladı. Belindeki kuşağa sarılı baba 

yadigarı sarı ketezli cep çakısını tam 

kalbinin üstüne sapladı. Nusret, oracıkta 

yığılıp kaldı. O ana şahit olan sadece ben ve 

sazlıkların üzerinde cırlayan kurbağalardı. 

Sabah olmak üzereydi. Abim ve ben büyük 

bir soğukkanlılıkla evimize dönmüştük. 

Abim ilk iş, annemin sandığını açtı. Yedi 

tülbente sarılı Kur'an'ı çıkardı. Biz abimin 

yanında onun ne yapacağını merak ederken 

gözleri tek bir noktaya odaklanmış halde 

konuşmaya başladı: 

- Güzel kardeşlerim. Şu Kur'an'a yemin 

olsun ki sizi yalnız bırakmayacağım. Size 

ben bakacağım. Babamızın ve annemizin 

yokluğunda aç da kalsak, size bakmak için 

mücadele edeceğim. And olsun, şart olsun! 

 Abim daha cümlesini henüz bitirmişti ki 

kapı alacaklılar gelmişçesine sertçe çaldı. 

Kapıyı açan ablamdı: 

- Ahmet Kaya, burada mı oturuyor?  

Ayşe ablam, gördüğü jandarmalar 

karşısında nutku tutulmuş cevap 

verememişti. 

- Konuşsana çocuk! Ahmet Kaya burada mı 

oturuyor. 

Artık neredeyse on dört yaşındayım. Çocuk 

yaşında yaşadıklarım olabilecekleri pekâlâ 

tahmin edebiliyordu. Abim Ahmet'in ismini 

sorduklarında düşünmeden kalkıp 

jandarmanın karşısına dikildim. 

- Sizin aradığınız kişi benim. 
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- Biz seni niye arıyormuşuz ki ufaklık? 

- Nusret Çavuş'u kalbinden ben bıçakladım.  

Abim ve ablam Ayşe, olanlara anlam 

veremeden  incecik bileklerime takılan 

kelepçeye bakakaldılar.  

Aradan geçen yirmi yıllık süreçte Tarsus 

Kapalı Çocuk Cezaevi ve Pozantı 

Cezaevleri benim yeni evim olmuştu.  

Elimdeki bavulla beraber tahliye olduğum 

şu an kalemimin mürekkebini abimin 

Nusret'i öldürdüğü yerden dolduruyorum. 

Yirmi yıl öncesinden... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KARA ELLERİN HAZMEDEMEDİĞİ 

MUTLULUK 

           (Seher Zerrin Ceviz AKTAŞ)  

 

Elimdeki ikinci resimdi hayatıma çizdiğim. 

Sayfanın en üstünden başlıyordum, 

ellerimin boyası bulaşıp bozmasın 

istiyordum. Maviler, sarılar ve beyazlar 

vardı gökyüzünde. Bembeyazdı kuşlarım, 

kanatlanıp özgürlüğe uçuyorlardı daima. 

Tam sol köşeden, zirvesi karlarla kaplı 

dağların arasından doğardı sapsarı güneşim; 

masmavi gökyüzünden parlardı. Mavi 

beyaz pamuk görünümünde bulutlarım 

vardı öbek öbek… 

Ruhumla şekil verirdim her birine. 

Bembeyaz yeleleriyle dörtnala koşan, arada 

bir şahlanan bir at olurdu. Ya da bir masum 

çocuk sureti belirirdi gözleri umutla 

dünyaya bakan. Gökyüzünün 

maviliklerinde yaşatırdım denizlerin 

denizkızını. Apak bir kalp olurdu henüz 

kirletilmemiş. Şöyle bir bakardım ressam 

gözüyle; mutluluğu, özgürlüğü çizmiştim 

işte. Eserinden memnun bir ressam 

edasıyla, sayfanın ortasına geçerdim… 

Dalları alabildiğine gökyüzüne uzanan, sıra 

sıra yemyeşil, her tür ağaçlardan ormanım; 

önünde yeşilin ve kahverenginin tonlarında 

tarlalarım ve nadasa bırakılmış toprağım 

vardı. Saman rengi başaklarım direnir esen 

yellere tüm gücüyle; ama yine de eğilirdi. 

Gündöndü sarmış yolun kenarını, güneşe 

hasret yüzünü dönmüş emiyor kana kana. 

Emdikçe kuruyor, boynunu büküyor, yenik 

düşüyor sevdasına. Mısır püskülleri sarmış 

toprağını. Uzamak istedikçe ağırlığına 

yenilen saplardı. Üç dört kadın, erkek 

işçiler çalışıyor bin bir emekle. Korkuluğun 

en korkuncunu yerleştiriyorum tam 
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ortasına; bozmak isteyenler korkup el 

uzatmasınlar diye… 

Bacası gri dumanlar tüten, çatısı kiremit 

kaplı, beyaz çerçevelerinde kırmızı 

perdeleri, cam önünde ve bahçesinde 

ortancalar, akşamsefası, fesleğen, rengârenk 

karanfiller ve güller… Saksılarında veya 

toprağında, gözlere sunulan şölende, 

taşlardan döşeli yoluyla, içini hiç 

göremediğim, mutlulukla dolsun istediğim, 

küçücük evimin tokmaklı kapısı kapalı. 

Hemen yanı başında bir köy çeşmesi var. 

Suyu berrak, buz gibi; oluk oluk akıyor. 

Bakraçlarla su taşıyan Türkmen kızları ise 

çeşme başında; türkülerimiz dillerinde, 

neşeleri yerinde. Tatmin olunca gözlerim 

bittiğine, geçerdim sayfanın sonuna… 

İki tarafı meyve ağaçlı, içi şekilli taşlarla 

dolu, yuvası bildikleri yerde, iç rahatlığıyla 

rengârenk balıkların yüzdüğü, dağların 

arasından gelen, nereye aktığı belli olmayan 

uçsuz bucaksız bir dere. Bir kaç ördek ve 

kuğu salınıyor nazlı nazlı maviliğinde. Bir 

çoban sırtını dayadığı çınarın gölgesinde 

azığını açmış, lavaş ekmeğinin içinde, 

sapsarı tereyağı ve çökelekli dürümün tadı 

ağzında, yayık ayranını içerken sürüsünü 

otlatıyor. Birkaç adım ötede her an tetikte 

karabaş. Uzanmış boylu boyunca gözleri 

sürüde.  

 

İçlerinde karagözüm de dâhil, kuzular 

dağılmış bu güzelliğe. Üç yapraklı 

yoncalar, sarı beyaz papatyalar, kıpkırmızı 

gelincikler, evelek, köstebek yuvaları ve 

kuşburnu ağaçlarının arasında geziniyorlar 

keyifle meleyerek. Serçeler serpiştiriyorum 

seslerini duyarak. Derenin akışı eşlik ediyor 

onlara ahenkle. Can alıcı, umudun, 

özgürlüğün ve mutluluğun dans ettiği 

renkler var. Aradığım her şey işte bu 

resimde… 

Hayatımın resminin bittiğine emin olup 

mutlu bir şekilde son fırçayı vurmam gerek 

sağ köşeye…  

Tam imzamı atacakken, ilk resmimde 

olduğu gibi, karanlıklardan kara bir el 

uzanıyor zalimce. Yapacağını yapıyor 

karalıyor resmimi yine… 

Bir daha resim çizmek mi? Ellerim kırılsın 

ki; tövbe... 
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    -  ELEŞTİRİANALİZ- 

         

KONSEPT DİLİN ŞİİR DİLE 

DÖNÜŞÜMÜ/ BİRKAÇ PORSİYON 

HAYAT’LA MUTFAKTA PİŞER, 

ŞİİRE DE DÜŞER 

                (Recep SÜĞLÜN) 

İlk şiir kitabı “Bir Uçurum İçe” den üç yıl 

sonra ikinci şiir kitabı “Birkaç Porsiyon 

Hayat’la” Dilek Özkan şiir dili bağlamında 

“enteresan” bir deneyişe, arayışa girişiyor.  

Kitap adından da çağrıştıracağı üzere bir 

konsept çalışma.. Bu da onu doğası gereği 

bir fikriyatı olan ya da bir fikriyattan yola 

çıkılarak hazırlanmış, önceden düşünülmüş, 

zemin etüdü yapılmış, spontane ve el 

yordamlarından uzak, ekseni mıntıkasında 

derli toplu, ölçülü, biçili, hesaplı, kitaplı bir 

gidişata sahip ve inşa şiirlerin çıkmasına 

olanaklı bir çalışma olarak ortaya çıkarıyor. 

Dilek Özkan “Birkaç Porsiyon Hayat’la” 

mutfağı iş edinmiş. Mutfağı şiire taşıyor. 

Evet. Mutfakta biri var. Mutfakta, mutfakla 

şiirini, şiir dilini arayan biri var.Bir konsept 

mıntıkasında mutfağı, mutfak araç 

gereçlerini,yemek ve yemeğin 

malzemelerini (şiir) dile 

getirme,dönüştürme,servis etme çabası bu. 

Özkan şiir sanatın bahşettiği olanaklar içre 

ele aldığı, araç edindiği(mutfağın) 

malzemeleri ile kendi şiir dil olanağını 

arıyor. Tecrübe, test ediyor. Bir yemeği 

pişirir gibi kendi şiirini pişirmeye çalışıyor. 

Bir üretim işi, ilişkisi içinde kendi şiir dilini 

ilişkilendirmeye çalışıyor. Mutfaktan yola 

çıkarak kadına, insana, insani olana,sokağa, 

dünyaya, toplumsal ya da toplumcu 

duyarlığa dokunmaya çalışıyor. Yer yer 

erotizme de… 

Konsept gereği mutfakta, mutfakla bir dil 

bu dil. Mutfakta, mutfakla dönen bir 

dünya…İçe dönük sarmal bir dil, bir 

dünya…Kendi dünyasında döner iken 

şiirini döndürme,dönüştürme çabasında bir 

dünya. Ya da Birkaç Porsiyon Hayat 

konsept gereği ele aldığı, araç edindiği 

alegorik unsurların(mutfak, mutfak araç 

gereçleri, yemek, yemek malzemeleri) 

zaruri kişileştirilme(teşhis)hallerinden 

(kapalı )istiare hallerine, istiare hallerinden 

imge hallerine şiir dile dönüşen mutfak içre 

kapalı bir iç dil kitap. Yine konsept gereği 

araç edindiği alegorik unsurları şiir dile 

dönüştürmede takısız, takılı,zincirleme, 

sıfat, zincirleme karma tamlamaların kitap 

boyu sıklıkla ya da bol kepçe kullanıldığı 

bir kitap..İntakların, güncele telmih yollu 

temasların da araç edinildiği bir kitap.. 

Şiir dili dönüşümde kitap boyu sıklıkla ya 

da bol kepçe kullanılan tamlamaları 

gösterebilmesi adına Aşure şiiri isabet bir 

örnek olsa gerek..Aşure ya da aşure şiirin 

kullandığı malzemelerin hemen hepsi 

tamlamalardan oluşuyor.1 gram ağrısının 

rengi/2 kaşık yanmış duygular/3 kaşık  

yaşamın dönemeci/1 tutam anıların çeperi/1 

fincan durak yorgunluğu/.. ve ağır bir 

roman olan hayat, ülkemin acı cümbüşlü 

mahallesi, ürkek kuşlar ülkesinin hüzün 

hanesi, mahallenin bıçkın delikanlısı 

nohutlar, kutsal tencere, yanmış duygular, 

eğreti geceler, kapı önü kadınları, ağrısının 

rengi, bakkalın elleri, alın yazısı, akşamın 

barları,pavyonları, allı yeşilli fingirdek 

cevizler, hayatın ağzındaki leke, mahallenin 

imamı,kalbinin cesetleri gibi hemen her 

dizede görülen tamlamalar, bir dize de bile 

görülen tamlama çeşitliliği, şiirin ne denli 

tamlamalara yaslandığının göstergeleri olsa 

gerek.. 
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Yine aynı şiirde Özkan konsept gereği 

mutfağın diliyle şiir bütünde kurmak 

istediği mahalle atmosferini, tahayyülünü, 

mahallenin genç kızlarını, imamını, 

delikanlılarını, çocuklarını, bakkal amcayı, 

kocaları, kapı önü toplaşmış sohbet eden 

kadınları kutsal tencerenin façasından caka 

satarak düşen nohutlardan mahallenin 

bıçkın delikanlısına… Köşedeki bakkalın 

ellerinden racona uyan fasulyelerden 

karanfilden evde kalmış kızlara… ki 

kurumuş incir kapı önlerinde toplaşmış 

mahallenin kadınlarından alın yazısını 

silmesin kocalara... nar taneleri haylaz 

mahallenin oyun çocuklarından badem 

bıyıklarını minareye zıplatan mahallenin 

imamına dizelere döküyor ve alegorik 

unsurlarıyla canlandırmak istediği mahalle 

imgesiyle şiir bütünde tematik bütünlüğe 

ulaşmaya çalışıyor. 

Kitabın ilk şiiri sevgilenmek başlık itibarda 

harici bir şiir. Çünkü kitaptaki diğer şiir 

isimleri yemek isimlerinden oluşuyor ve 

tatlısından, turşusuna, tuzlusuna, 

sütlüsünden hamur işine, otlusundan 

etlisine, sebzelisinden yöresel yemeklere 

şiir menü oldukça geniş.. Şiirin ilk dört 

dizesi şu şekilde başlıyor. “ gün ortasıydı, 

alışverişti,yemekti/ocağı gülen bir 

mutfak/çocukların masası, örtünün hemen 

altı/hayat sessizce açılan bir kapıydı 

akşama/”..İmge dış gerçekliğin, görülünün 

dil ya da sözcükler aracılığı ile zihindeki 

yıkımı anlıktaki yeniden inşası ise ocak ya 

da yanan ocak hali insani bir özellik gülme 

hali ile kişileştirilerek(teşhis)kapalı ya da 

gizli betimle(istiare)bir imge hale 

dönüşüyor. Mutfaktaki ocak ya da yanan 

ocak görüntüsünden gülümseyen bir yüze… 

Bir alegori ya da konsept gereği alegori 

unsurların teşhislere gereksemesi sonucu 

aynı zamanda kapalı istiareler canlandırdığı 

görüntü itibarda o halde bir imge haldir.  

Sonraki üç dize dünyayı algılama biçiminin 

insan üretimi, konsept getirisi bir mutfak 

araç gereci bir salata soyucusuyla 

ilişkilendirilmesi ve sonucunun dizelere 

dökümü gibidir. çekmecede duran masum 

bir salata soyucusuydu/ilişki kurdum 

onunla, algıladım dünyayı/şimdi rüyalarım 

kanlar içinde oysa/..Ardından gelen dizeler 

bir dil unsur olarak konsept getirisi mutfak 

araç gereçleri, yemek ve malzemelerinin 

yoğunlukla devreye girişidir. Oklu tavalar, 

çiçekli tencereler, soru soran makarna, 

seslenen lahana, konuşan ya da 

konuşturulan soğan ve şöbiyet… Dizeler 

konsept getirisi alegorik dil unsurların 

intaklanmasını(konuşturmaca) içerir.. bir 

İtalyan makarnası sorular sordu/insan ne 

zaman taşır mutfağına sevgileri/kalbini ne 

zaman buruşturup atar bir 

enginarın/aldırmadan kimseler o incecik 

ruhuna/…Soru soran makarnadır..huzura 

koştu lahana o ulvi sesiyle/verin dedi soğan, 

hüzünlerimi geri verin/ağlamak istiyorum 

kendimden doyasıya/…Seslenen ve diyen 

soğandır. Ve konuşan şöbiyettir. Daha 

yolun başındayız dedi şöbiyet/bu karanlık 

uygun değil/mideden geçiyoruz 

transit/esmer bir kalbin gölgesinden 

belki/… 

Pırasa yemeği(*tarihteki ismi gaes)ve Turşu 

başlıklı şiirler kullandığı tarihi kişi, kişilik, 

olayları ile konsept getirisi alegorik dil 

unsurların bir nevi telmih yollu gönderme, 

çağrışmalarla denendiği örnek şiirler olarak 

karşımıza çıkarlar. Ya da konsept unsurların 

telmih yollu denendiği şiir örnekleri 

olarak…Pırasa yemeği şiirinde Hattuşa’nın 

gaesi, kral Neron gibi..Konsept unsur 

havucun doğranması ya da ateşli bir havuç, 

jülyen jülyen doğrandı dizesi gibi..pırasa 

yiyici neron/aldı gaesi tanrının 

cennetinden/koydu üçüncü kitaba dizeleri 

gibi… Yine “Turşu” şiirinde Hindistan, 
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Mezopotamya, incil, Kleopatra, Jülsezar, 

Napolyon, saraylılar,lale devrigibi tarihi 

çağrışımlı coğrafi yerlerin, tarihi kişi, 

kişiliklerin dize içre konsept unsurları ile 

kullanımı gibi… Yine Afrin ile güncele 

gönderme ya da telmihleme temas olarak 

sultan kebabı şiirindeki yufkaları aç dedi 

annem afrinli çocuklar hatırına dizesi 

gibi… Yine türlü şiirinde consept unsur 

mutfak araç, gereci tencere aracılığı ile 

Afrika çağrışımı hangi tencereyi alsam 

kulpunda Afrika dizesi gibi.. Ya da 

kadınbudu köfte şiirinde “haşlanmış pirinç, 

karabiber, kimyon, tuz ve yumurta/hep 

birlikte katılsınlar Alis’in harikalar 

diyarına” dizeleri gibi.. Yine şıllık tatlısı 

şiirinde “Vangogh’un cüretkâr sarısında iki 

yumurta/çırpınıp duruyor eli maşalı bir 

çatal/” dizeleri gibi.. 

Şimdi de kitaptan kimi dize bazlı örnekler 

verelim.. Bu kimi örneklerde konsept şiir 

dil alegorik unsurları toplumsal ya da 

toplumcu duyarlığa yaslama çabasındaki 

dize bazlı örnekler olsun. Ya da konsept 

unsurların şiir dili aracılığıyla “toplumcu” 

dizelere dökülüşü olsun. Sultan kebabında 

yufkaları aç dedi annem afrinli çocuklar 

hatırına/doldur dünyanın tasını incinmiş 

sularla/üzerimize yapışmış kederlerden 

kaygılı hayat/kadınların ellerine kıymalı 

harç değil, tarih yazıldı…/feracesinde 

kanlar dizeleri gibi... Yine aynı şiirde 

“hangi rüyalarda sultan kebabı yer çocuklar, 

hadi söyle/unutma, küllerin de çığlıkları var 

…”/dizeleri gibi.. Aşure şiirinde” ağır bir 

romandı hayat, ülkemin acı cümbüşlü 

mahallesinde/gömüldü fabrikanın fukara 

sessizliğine buğday ahalisi/”dizeleri 

gibi…Yine türlü şiirinde “hangi tencereyi 

alsam kulpunda Afrika/hangi kaşığın 

ağzında biberleri doğrasam/acı bir hüzün 

eklenir çürümüş çağa/”gibi…Yine çağ’la 

ilgili olarak ”acı bir hüzün eklenir çürümüş 

çağa”, “çağın kara ağzına ince bir keder 

sızıyor” dizileri gibi.. “içli içli ağlıyor 

analar uzak dünyalara/kıymalı harç 

ekleniyor insanlığın suskusuna”/..,”slogan 

atıyor yumurtalar caddelerde/ıslak bir 

karanlık dökülüyor sokaklara”/..,”üst üste 

dizilsin hamur örgütlesin sokağı”/…vb. 

dizeler gibi… 

Yine turşu şiiri telmihlemelere olduğu 

kadar konsept unsurların aracılığı ile 

erotizme davetkar ya da cüretkar dize 

örnekler içerir. “günah çıkarır soyunup 

soyunup her akşam/nefesi sofralara 

davetli/upuzun serilmiş, acılı, ekşili bir 

yatakta/en eski Hindistan’dan, 

Mezepotamya’dan/kışkırtır erkekleri, 

sevişmesini bilir çok şehvetli”.. Yine 

“gürültüler yükseldi isotun şehvetli 

yatağından/limonunu istedi,ateşini 

söndürsün diye”/…,“usulca okşar ateş, 

haşlanan pazının sıkılganlığını/esmer 

alnından sızar, yağın özenli boynuna/”…ve 

şıllık tatlısında “çırpınıp duruyor eli maşalı 

bir çatal/raks ediyor eteklerinde bir şıllık” 

ve aynı şiirde “şehvetli şurubun koynunda 

bekleşen şıllıklar/tatlı kıvamında teni… sesi 

çığlık çığlığa/” dizeleri gibi..Yine adı 

üstünde çağrışımlara da açık olduğundan da 

olsa gerek dilber dudağında “yoğrulur 

hamur, ateşlenir dilberin kırmızı dudağında 

ve “soğumuş aşkın anısı gibidir şerbet 

dilberin dudağında/öpsünler dudağından 

öpsünler ah/büyüleyen kutsal 

rayihalarla…/dizeleri gibi.. 

Yine consept unsurlar kullanılarak yemek 

tarifi yapar gibi görüntülerden şiir yapımı 

görünümlere uzanan analı kızlı şiirindeki şu 

diziler yer yer erotizm içerdikleri gibi 

hayata, zamana mekâna da dokunan ya da 

onlarla da harmanlanan dizeler olarak 

karşımıza çıkarlar. yağın ortasında hayatı 

kutsuyor soğanlar/kırmızı dudaklı salça 
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öpülmemiş kız gibi utangaç oturuyor/ 

kavruluyor kıyma, kokusu yayılıyor 

mahalleye/terasta çıldırıyor 

kediler/karabiberin şehveti sarkıyor, tuzun 

masumiyetine/bulgurun göğsünden 

sökülüyor ağzı bozuk coğrafya/yumurta 

,kıyma, un…bir bakış fırlatıyor çürüyen 

zamana/.. 

Son olarak şiir dile dönüşümde bir konsept 

unsur olarak kullanılan ocak, mutfak, masa, 

örtü, salata soyucusu, tava, tencere, kepçe, 

tas, kevgir, rende, bıçak, kaşık, çatal, 

bardak, düdüklü tencere, tabak, fırın, kase, 

kavanoz, sahan, dolap, elbezi, tepsi, fincan 

gibi kitapta adı geçen mutfak araç, 

gereçlerinin dize bazlı şiir hallerine 

örnekler vermemiz gerekirse yine bu 

örnekler de anlatılanların bir özetini ortaya 

koyacak gibidirler. 

TENCERE VE ŞİİR HALLERİ: (syf sayfa 

kısaltması)tencereye dökülüyor şımarık 

zeytinyağı(syf 12),tencerenin karaydı 

göğsü(syf13),uzun uzun aşklar yaşanırdı 

kalbi hızlanmış/bir tencerenin 

göğsünde/(syf18),limon suyu,tuz,karabiber 

ve yine domatesler/çakırkeyif şarkılarını 

söylüyor/huysuz bir tencerenin gamlı 

sesinde…(syf23)/,eksilir bıçakta anlam, 

tencerede tereyağının düşü/(syf38), 

çileğinden öpsün seni bahar/kırmızı 

dudağından ayıkladığım anılar/azar azar 

dökülsün gülüşler tencereye/(syf45),çiçekli 

tencerede ağlaşır fasulyeler/döker derdini 

ateşin ruhuna/(syf47),/tencerenin gözleri 

mühürlü şimdi/(syf50),üç bardak şekere, üç 

bardak su ekleriz… bir dilim 

limon/tencerenin dinginliğine bırakırız 

şerbeti/(s52),bu nasıl bir bakıştır zeytinyağlı 

dünyaya/göz süzüyor işvesine düz kenarlı 

tencere/utanıyor soğan yanakları 

pembeleşiyor/(syf54),dizilir tezgaha göbeği 

delik hamurlar/kızartma tenceresinde 

oynasın mezdekeyi/utanıp,sıkılmasın,nar 

olsun tatlılar/(syf75),duygusallığımız 

boşlukta sallanırken/yumuşasın 

tavuklar,otursun tencerenin güneşli 

göğsüne/(syf82) 

TAVA :donup kalırdı susamlar kalplerini 

ısıtacak bir tava arardı/en çok onlar 

üzülürdü zehirlenmiş bu 

çağa/(syf19),kendine öfkeli tavada daralır 

dünya/içinde kızaran yalnız 

insanlar/(syf31).. TEPSİ:bir ülkenin 

doğusuna okyanuslar bağışladım/üst üste 

dizilsin hamur örgütlesin sokağı/kanatlanıp 

düştü tepsiye ön dört katlı 

yufkalar/(syf81)..KAB:Yoğurma kabına 

düşsün ki kahkahalar/göz süzüp geçsin 

yanımızdan ince bir 

mutluluk/(syf63),KASE:yoğrulurken 

köfteler yıldızlara dudak büker/bir kasenin 

sokağında yeni olur 

kendine/(syf64)..ÇATAL: vangogh’un 

cüretkar sarısında iki yumurta/çırpınıp 

duruyor eli maşalı bir 

çatal/(syf30)..KAŞIK: hangi tencereyi 

alsam kulpundaafrika/hangi kaşığın ağzında 

biberleri doğrasam/acı bir hüzün eklenir 

çürümüş çağa/(syf27),bırak unu usulca 

suyun ateşten kollarına/yüzü bahar kesiği 

tahtadır kaşık/karıştır dünyayı,yatıştır beş 

dakika/(syf74).TABAK:konuk oldum 

demlenen o eski yalnızlığa/soyutlanmış 

servis tabağından cevapsız 

anılara/(syf56).BIÇAK:yağ sızıyor parlak 

gecenin uyuşturulmuş dilinden/ansızın 

çığlık, dudaklarında kan, bıçaklanmış 

domatesler/kavruluyor dünya çoğaltırken 

korkularını/(syf25),/eksilir bıçakta anlam, 

tencerede tereyağının düşü/(syf38). 

RENDE: iki domates çıldırıyor/hecesi 

sökülmüş bir rendenin nefesinde/(syf23), 

büyükçe bir soğan rendesiydi her 

şey/sokulup mendilin burukluğuna/(syf72) 

.BARDAK:bir yumurta çat diye kırılır 
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sözün incinen yerinden/yumurtayı kırarken 

bir bardak loru sakın 

unutma/(syf72)..Örnekler çoğaltılabilir. 

Özetle Dilek Özkan “Birkaç Porsiyon 

Hayat’la” şiirini bir kulvara sokmuş. Bir 

(mutfak)dili malzeme edinmiş. Bir dili 

tecrübe edinmiş. Kullanılan malzeme şiir 

adına hayli zor, riskli… Şiir yontusu zor 

olsa gerek.. Şiire, şiirsel tesire elverişliliği, 

sürdürülebilirliği, ilerleyen sürecinde 

tekrarlara düşmeden kendini yenileyebilme 

ihtimali tartışılabilir. Ya da tencere, tavayla, 

soğan, patatesle nasıl bir lirik şiire, şiirsel 

tesire ulaşılabilir (ki) sorularını akla 

getirebilir. Tematik bütünlüğü ya da kitap 

bütünlüğüne bir konsept çalışma olarak 

düşünüldüğünde bu çaba şiirde bir ilk, yeni 

olarak değerlendirilebilir. Ya da bu farklı 

bir yazı konusu da olabilir.Şu da var ki 

kitap bütünlüğüne bu çaba kullandığı 

malzemeler, ele aldığı konular itibarda 

kadın,kadın dünyası,mutfaktaki kadın için 

empatik,sempatik gelebileceği gibi 

kimilerine göre antipatik karşılaşılma 

riskini de beraberinde getiriyor.Kimileri 

için yeni ya da her yeni gibi değişik, tuhaf, 

acayip,aykırı,özgün,şahsa münhasır 

algılanabileceği gibi kimilerince içten içe 

gülümsemelere ya da eleştirilere de 

muhatap olabilecek bir riski de beraberinde 

getirebiliyor. 

Sürdürülebilir bir çaba olarak bu tecrübe 

ediş devamında belki bir kitap 

bütünlüğünde olmasa da ya da olabilir belki 

bir dize, belki bir imge, belki bir şiir olarak 

daha olgunluğuna karşımıza çıkabilir. Kim 

bilir? Sözü bilindik bir sözle bitirelim ve at 

binenin şiir kuşananın diyelim o vakit.. 

 

 

             AĞIR SU 

         (Yunus TUNA) 

 

Yine ilginç konu! Ağır su veya diğer adıyla 

döteryum oksit. D2O şeklinde simgelenen 

bir kimyasal moleküldür. Sürekli içtiğimiz 

suyun ağır veya hafif olduğu eminim 

aklımıza gelmemiştir. Hayatta kalmak için 

önceliğimiz olan su farklı bir yönüyle 

karşımızda. Belki de hayatımızda daha önce 

hiç duymadığımız bir terim ağır su. Ne işe 

yarar? nerede bulunur?Ağır su diye tabir 

edilen bu molekül su molekülünün 

yapısında bulunan Hidrojenin Döteryum 

Trityum adı verilen izotopları ile bir diğer 

element olan Oksijen elementinde bulunan 

ve O18 adı verilen izotopların birleşmesiyle 

oluşan farklı bir moleküldür. Kimya 

literatüründe ağır su diye ifade edilen bu 

molekülün gerçek adı ise Döteryum 

Oksittir. Su molekülünü meydana getiren 

Oksijen 16 atom ağırlığında iken Hidrojen 

atom ağırlığı ise 1’dir.Böylece iki Hidrojen 

bir araya gelerek su molekülünü oluşturur. 

Bu birleşimde Oksijen ve Hidrojen 

elementlerinin izotopları devreye girdiğinde 

ise su molekülünün yapısı değişir. Kimyasal 

açıdan bakıldığında D2O olarak gösterilen 

su, Hidrojen elementinin izotopuna ve 

yoğunluk bakımından oldukça yüksek 

değere sahiptir. 

     Ağır su 1932 yılında Hugh Taylor 

tarafından keşfedilmiştir. Geçmişten 

itibaren bakıldığında dünya üzerinde 

yerleşimleri ve yaşam biçimlerini etkileyen 

en temel faktörlerden birisi olan su, canlılar 

için yaşamın kaynağıdır. Dünyada meydana 

gelen su döngüsü de, suyun devamlılığını 

sağlayarak yaşamında devam etmesini 

sağlar. Su molekülünün kimyasal yapısı 

incelendiğinde, 2 hidrojen 1 oksijen 

atomundan oluştuğu görülür. Su 
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molekülünün elektroliz edilmesi üzerine 

yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 

Herhalde Hugh Taylor bulduğu bu 

molekülün bu kadar tehlikeli işler için 

kullanılacağını bilseydi ortaya çıkarmazdı. 

Şimdi diyebilirsiniz bir su ne kadar tehlikeli 

olabilir? Hemen anlatayım. 

     Doğada eser miktarda rastlanılan ağır su 

yer altı sularında da çok az miktarda olsa da 

vardır. Ağır su molekülü oldukça zehirli bir 

maddedir, bu nedenle deniz ve göllerde 

canlıların ölmesine sebep olur. Suyun 

elektrolizi sırasında fark edilen ağır su, 

özellikle enerji alanında kullanılır. Ağır su 

nükleer enerji santrallerinde yakıtın 

işlenmesinde kullanılır. Zehirli yapıdaki 

ağır su nükleer santrallerinde normal suyun 

yerine kullanılır. Bunun nedeni ise, ağır 

suyun nötron yavaşlatma gücünün normal 

molekül yapısındaki suya göre çok daha 

yüksek olmasıdır. Ağır su Uranyum’un 

verimli kullanılmasında önemli bir yer 

tutar. 

     Bu madde 2.Dünya Savaşı yıllarında çok 

az bulunmaktaydı. Bu maddenin önemi ise 

atom bombası yapımında kullanılabilir 

olmasıdır. Hitler yönetimindeki Almanya 

ağır su elde etmek için Norveç’teki tesisleri 

ele geçirdi. Hitler’in amacı atom bombası 

yapmaktı. Ağır su atom bombası yapımında 

kullanılan bir moleküldür. İçtiğimiz suyun 

atom bombasında kullanılacağı kimin 

aklına gelirdi! O dönem için Almanya’nın 

önündeki en büyük engel olan İngiltere’ 

ABD ile birlikte hareket ederek bu ağır su 

üreten tesisi yok etmek için çok sayıda 

girişimde bulunmuştur. 

     İngiltere, İngiliz ve Norveçli askerlerden 

oluşan bir ekip kurarak bu tesise sabotaj 

düzenlemek istedi ancak, bu girişim 

başarısız oldu. Sadece Norveçli askerler 

hayatta kalmış ve operasyona devam 

etmiştir. Bu zorlu coğrafyaya alışkın olan 

askerler görevlerini tamamlamak için 

yollarına devam etmişlerdir. İngiltere bu 

ekibe destek için bir grup asker gönderse de 

artık işleri çok zordur. Almanya, kendileri 

için çok önemli bir yere sahip olan bu 

tesisin güvenlik önlemlerini arttırmıştır. 

Ağır su üretimi yapılan bu tesis, konumu 

itibari ile işgal edilmesi ve saldırılması çok 

zor bir konumdadır. Bu tesisin varlığı ve 

yokluğu, dünyanın bekasını çok yakından 

ilgilendiriyordu. 

     Ülkesi işgal edilen Norveçliler, 

Almanlardan intikam almak için İngilizlere 

yardım ettiler ve sabotaj yapmak için gelen 

ekip bu tesise bomba döşeyip infilak 

ettirdiler. Bomba patlar ancak binaya 

istenilen hasar verilememiştir. İngilizler 

176 uçakla hava saldırısı düzenler lakin 

hayati öneme sahip bu tesis yine etkisiz 

hale getirilememiştir. Bu tesisin deşifre 

olduğunu anlayan Almanya ağır su olan 

depoyu Almanya’ya taşımaya karar verir. 

Almanlar, İngilizlerin saldırmaması için 

ağır su deposunun taşınacağı gemiye sivil 

insanları da yerleştirir. Siviller oldukça 

kimsenin gemiye saldırmayacağına inanan 

Almanlar, güvenlik önlemi dahi almamıştır. 

İngilizler bundan faydalanıp gemiye bomba 

yerleştirip içindeki sivil insanlarla birlikte 

batırır. 

     Bu sabotajdan sonra İngilizler, aslında 

Hitler’in atom bombası yapmaya hiç de 

yaklaşmadığı gördü. İnsanın aklına bu 

kadar kıyamet niçin koparıldı? Sorusu 

geliyor. Ağır su gerçekten de büyük bir 

silahtı, Hitler ağır suyu kullanarak atom 

bombasını elde edebilseydi, bu hem 

müttefikler hem de tüm dünya için çok 

büyük bir tehlike olacaktı. Sonuç olarak 

Hitler’in ağır su ve atom bombası yapma 
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planları bozulmuş oldu. Bazılarına göre 

İngiltere bu operasyonla dünyayı kurtardı 

bazılarına göre de masum sivil insanları 

öldürdü. Hitler’in kullanamadığı atom 

bombasını ABD Japonya’ya attı. 

Günümüzde hala daha atom bombasının 

etkileri hissedilmektedir. Sonuç olarak yine 

masumlar zarar görmüştür. 

     Gelelim en can alıcı soruya, ağır su 

içersek ne olur? Sürekli tüketilen ağır su 

insanı öldürebilir. Ağır su verilen ağaçların 

büyümesi durmuştur, farelere verildiğinde 

ise ağır su normal suyunn3/1’ine 

ulaştığında öldükleri gözlenmiştir. Bunun 

nedeni izotop etkisidir. Fazla nötrona sahip 

ağır izotoplar kimyasal reaksiyonları 

yavaşlatmaktadır. Bu sebeple fazla ağır su 

vücutta gerçekleşen reaksiyonların 

yavaşlamasına ve ölümcül sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olur. Uzmanlara göre ağır 

su günlük su tüketiminin %10’undan fazla 

içilirse sağlık problemleri başlar. 

     Bu kadar az bilinen bir maddenin 

2.Dünya Savaşı’nın kaderini etkileyeceğini 

kimse tahmin edemezdi sanırım. Bundan 

sonra içtiğimiz suya daha çok dikkat ederiz 

sanırım. 
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