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                             SUNUŞ  

Bu yılın son sayısını çıkarırken Haluk 

Bilginer’in göğsümüzü kabartan başarısını 

kutlayarak başlamak isteriz.  

Açık konuşalım. Çetin bir yılı geride 

bırakıyoruz. 

Sene başında eğitimden ekonomiye, 

adaletten ifade özgürlüğüne kadar bir yığın 

birikmiş sorun vardı. 

Seçim seçim dediler; kaç seçim geldi 

geçti biz hâlâ sorunlara çare arıyoruz. Öyle 

görünüyor ki 2020’de de bu devam edecek.  

Tamam da ara ara nereye kadar?  

En azından bir iki soruna çözüm 

bulunsaydı millet diğer sorunların da 

çözüleceğine dair bir güven, bir umut 

duyacaktı. Bırakın umudu, ufukta karayı gören 

yok. 

           Konuşma çok, çözüm yok.  

           Neden böyle oluyor? 

Çünkü her konuda bildiğimizi okuyoruz 

da ondan.  O kadar çok bildiğimizi okuyoruz ki 

bu konuda profesör olmuşuz. 

Dünya “her konuda bildiğini okuma” 

şampiyonuyuz. 

Küçüğümüzden büyüğümüze, 

gencimizden yaşlımıza, eğitimsizimizden en 

tahsillimize hepimiz aynıyız. 

Biz yeni mi böyle olduk? Kesinlikle 

yeni değil. Dünde böyleydik, bugünde. 

Bu yüzden sürekli aynı konuları 

konuşuyor aynı tartışmaları yapıyoruz. 

Tarihte tatile çıkmışız, haberimiz yok. 

Uzay yarışında tatildeyiz. 

Yapay zeka, nano teknoloji, 3D 

teknolojisi, genetik, uçan araba, uçan insan, 

insansı robotlarda dünya çağ atlarken biz tatile 

çıkmışız. 

Deneysel eğitimde tatile çıkalı çok 

oldu.  

Bilimsel keşiflerde tatil bizden sorulur. 

Liyakat, adalet, sevgi, saygı, zarafet, 

hoşgörüde de tatil yapıyoruz. 

Kültür, sanat, edebiyatta da tatil 

hakkımızı kullanıyoruz. 

Her şeye rağmen gelecek konusunda 

iyimseriz. Çünkü ülkemizin insanlarına 

güvenimiz sonsuz.  

          35. sayıda görüşünceye kadar esen 

kalın… 

 

 

 

             YİĞİDİM 

         (Faik KUMRU) 

İmtihan sırrıyla gelir dünyaya 

Toydur delikanlım yatar rüyaya 

Mahmur gözleriyle dalar hülyaya 

Amaçsız yaşamak boştur yiğidim 

 

Dalma hayallere ara meşgale 

Atalet çürütür yıkar gaile 

Azmini tüketme gelir nevale 

Dindirme isyanı coştur yiğidim 

 

Hep dobra konuşur azdır ahbabı 

Bir fiskeyle çatlar gönül mihrabı 

Gönlün bam teline iner mızrabı 

Günlük sermayesi beştir yiğidim 

 

Her zorluğu aşar bulur bir çare 

Hedefe kitlenir kalmaz biçare 

Azığı bir lokma günü idare 

Şeleği derdine eştir yiğidim 

 

Yıkmasın azmini aşılmaz yollar 

Hainler en zayıf anını kollar 

Hasret kaldı sana açılan kollar 

Temmuz sıcakları kıştır yiğidim 

 

Gençlik hevesi bu geçer derlerse 

Hakikat sihriyle hakkı yerlerse 

Helali yol bilip alnın terlerse 

Sofranda bereket hoştur yiğidim 

 

Gülen gözlerinin feri sönmesin 

Zulmü tepele ki çarkı dönmesin 

Zalimi çal yere sırta binmesin 

Bu dünyanın derdi aştır yiğidim 

 

Dilinde cevheri sözlerin olsun 

Mahzun yüreklere selamın dolsun 

Sen ki yürünecek en güzel yolsun 

Bir gönle girmesi baştır yiğidim 

 

Emanet edilen yükü çaldırma 

Sükûnet talep et kazan kaldırma 

Yalana dolana zemme aldırma 

Tahammül sızlayan diştir yiğidim 

 

Yalanın devrinde evde tutsağız 

Ruhu öldürdüler sanma ki sağız 

Dilde söz çok lakin kilitli ağız 
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Ya sabır çekmekte iştir yiğidim 

 

Gönüller üşüyor her mevsim güzdür 

Keder kader olmuş bilinmez gizdir 

Doksan dokuz deyip gelmeyen yüzdür 

Menzilin yokuştur taştır yiğidim 

 

İzine gül döktüm kokun yayılsın 

Dünya âlem bilsin namın duyulsun 

Deva merhem uman yola koyulsun 

Mefkure peşinde koştur yiğidim         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“İKRA” OKU “KALEM” YAZ 

     (Hamiyet KOPARTAN) 
   

Uslanmaz bir âşık olabilirsin. 

Çıkmaz sokakta tek kalabilirsin 

Ya da girdapta boğulabilirsin. 

Açmazını kalem et, kâğıda yaz. 

 

Hıçkırığın içte coşkun nehirse, 

Kelimeler boğazında düğümse, 

Dilin kelâm etmeyi istemezse, 

İçini kaleme dök, kâğıda yaz. 

 

Yum gözünü, istediğini düşle, 

Hayallerini nakış gibi işle, 

Tutkulu bir istek, tende ateşle, 

Derdini kaleme aç, kâğıda yaz. 

 

Beyaz kâğıtta kayan kara kalem. 

Böyle ikili görmemiştir âlem. 

Yazdıkça silinir keder ve elem. 

Neş’eni kalem eyle, kâğıda yaz. 

 

Kalem yara açar, acıtır canı. 

Beyaz kağıda döker kara kanı. 

İfşa eder uyuyan saklı yanı, 

Sırrını kaleme aç, kağıda yaz. 

 

Kâğıdın dokusun yoklamak için, 

Kalemin kokusun koklamak için, 

Öldükten sonra da yaşamak için, 

Öteleri kalem et, kâğıda yaz. 

Kâğıt, sanki yeni bulunmuş gibi, 

Kelâmın kitaba dokunmuş gibi, 

Duada Allah’a okunmuş gibi, 

Eline kalemi al, kâğıda yaz. 

 

Nevşehrî, yeter ki yaz, hem kış hem yaz. 

Haddi bilmeyene ne söylesem az, 

“İkra” okuyup “Kalem” yazmak için 

Gönlünü kaleme ver, kâğıda yaz.           
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         HECE TAŞLARI 

 (Mehmet Şirin AYDEMİR) 

 

Savruk rüzgarlara verdim  

adının baş harfiyle  

başlayan bütün kelimeleri  

ıssız bir günün alacasında 

kuşluk vaktine sürgün  

zamandan sor umarsızlığımı  

döksün eteğinden  

yedi dilden  

sensizliğin sesini  

ıskalayan hece taşlarını 

bir dağ büyür içimde  

bir yanı yol olmayan 

kanamalı kalemimden  

serzenişler süzülür 

gün/ahı boynuna  

kement mısralar 

çokça iz 

çokça tortu  

yürek kanyonunda 

yokluğundan artakalan 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ÜÇ KADIN SEVDİM 

    (Oktay GÜLER) 

 

Üç kadın sevdim senden önce. 

Biri dokuz ay karnında taşımış, 

Sütünü vermiş, geceleri uyumamış... 

Bazen sütü kesilmiş yokluktan, 

Gitmiş meme aramış  

Doyurmaya karnımı. 

Adımı vermiş, bahtıma el açıp dua etmiş. 

 

Büyümekten mütevellit olsa gerek 

Kanım akınca biraz hızlı  

Ak gerdanındaki benine vuruldum önce. 

Uzun maksisiyle kırıta kırıta yürürken  

caddeden, 

Az bardağını kırmadı Kahveci Hilmi Abi. 

Bilmedi hiç ona aşkımı. 

Ben gizlice evinin önünde 

İlk sigaramı tüttürürken 

O dostunu almış içeri 

Yarım açık perdeden gördüğüm kadarıyla. 

Bir sinirlendim bir sinirlendim ki  

Sorma gitsin! 

Üç sigarayı yarım köpek öldürene katık 

ettim. 

Bilmedi, 

Hiç duymadı onu sevdiğimi. 

Bir sabah kalkınca  

İçim daralmış, 

Göğsüm sığmaz olmuş kafesine. 

Gidip konuşmaya karar almışken tam, 

Evinin önünde gördüm 75 model bir pikap.  

El etti önce,  

sonra kırptı sol gözünü. 

"Gel" dedi yanıma. 

İçim tuhaf, 

İçim buruk, 

Varınca yanına  

Öpüp alnımdan 

"Elveda çocuk" dedi. 

 

Üç kadın sevdim senden önce. 

Sonuncusuydu en yaramazı. 

Ekose eteği fır fır dönerken  

Ellerim titredi. 

Yanından geçmeye korkardım, alırım diye  

Üstüne boşalttığı parfüm şişesinin 

kokusunu. 

Zira dönerdi başım 



 

  

 
  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 9 ,  S A Y I : 3 4  
Sayfa  6 

Sayfa  6 

dünyayla yarış edercesine. 

Çok olmadı onlu hayallere dalmaya 

başladım.  

Aynı elmalı şekerlere diş vururken 

Diğer ellerimizdeki balonları uçururduk 

gökyüzüne. 

Gerçekler kadar güzeldi onun hayali. 

Ama saman alevi derler ya hani, 

İşte o kadar sürdü benim hayallerim de. 

Bir akşamdı... 

Bir akşam, hiç sabah olmadı. 

Selâsı okundu minarelerden. 

Gözyaşlarım yıkadı beyaz tenini, 

Gözyaşlarım kurudu... 

Üç kadın sevdim senden önce! 

Üç yürek,  

Üç sevdayla 

Üç kere öldüm senden önce... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SINANAN  ÖMÜR 

             (Nilüfer UÇAR) 

 
 

Yüreğimi yol eyleyen toraman yağmur 

Özümdeki öze dokunur hercai elleri 

Buluta mekan gözlerimin ön odası 

Sele yataklık eder ruhsatsız saflığı 

 

Günahkar dağına küsen güneş miyim ki 

Solgun ömür koyağına  sızı bırakayım 

Uysal ovada ekini başaklandıran güç 

Deryasına sevda karan Demeter' in cömert 

elleri 

 

Ah ruhumun ipsiz haline denk düşen  

İvmesiz sabrımın dağınık rüzgarı 

Sabrıma boydaş anafor sürgünü zaman  

Sen ki haraca kesersin insancıl yanımı 

 

İçimin kanatlı kuşları ne dememi bekler  

Umudun potasına düşen emek ki 

Güç  nöbeti tutar sancılı aşk gediğinde  

Ateş ve suyun diyetiyle sınanan bir ömür 
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            İMKÂNSIZ  

(Gülçin Yağmur AKBULUT)  

 

Bir daha sevmemek seni 

gülümserken ay ışığı gözlerinle nefessiz 

sevdalara 

anmamak adını hoyratça 

çıkarmak içimin surlarından  

gülibrişimlere gebe tarçın rengi saçlarını 

İşte bu diğer adı imkansızlığın 

 

Tövbe etse de binlerce kez dilim 

çekse de en açılmaz sürgüleri hayaline 

bir kalem de silip atarken  dibe vurmuş 

ihanetini 

taş basmak iki göğüs boşluğumun 

arasındaki tortuya 

işte bu diğer adı imkansızlığın  

 

Özlememek seni inerken yokuş aşağı 

yıkamak güz yağmurlarında 

bir yanı eksik sararmış andaçları 

kazırken  beynimden tenime kuşandığım 

lodoslu tenini 

rafa kaldırmak   sana silkinen arsız 

yüreğimi 

ölümün soluk renkli yapraklarında 

savurmak  

karlı dağlarda dolaşan göç kahvesi izlerini 

işte bu  diğer adı imkansızlığın 

 

Vazgeçmek hayalinden  kaktüslü  bir zaman 

aralığında  

belki de hiç beklememek seni muammalı 

duraklarda 

dövünmemek dalgası köpüklü  denizler gibi 

söküp  çıkarırken  ürkek martıların 

kanadından 

göğe sığmayan mevsimsiz sonbahar 

türkülerini 

yakıp küle basmak sana uzanan kuş 

ayaklarımı 

işte bu diğer adı imkansızlığın 

 

Dilememek seni tırsa kalkan zamandan 

silmek  hazan düşmüş ömrümün son dönüş 

kulvarından 

başka nehirlere sızarken kayaçların 

arasından 

aşkı susan kırık  menzillere ulaştırmak 

belirsiz gölgeni 

İşte bu diğer adı imkansızlığın  

 

Ayrılırken  pervasız pencerelerden umarsız 

sarp ve derin uçurumlara itmek kıvranan 

kalbimi 

alaca karanlıklarda yitirip palamarsız 

sevdayı 

vadilere karışan yollara bölmek kar kokulu 

nefesini 

İşte bu diğer adı  imkansızlığın  
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                      VEDA 

           (Senanur YILMAZ) 

 

Ayrılığa vuslat demi  

Bugün veda demi. 

Delice bakmak isterken, 

gözlerimi kaçırıyorum güzel gözlerinden. 

Dökmemek adına veda hüznünü 

sarılmadan, kaçıp gitmek istiyorum. 

Fedakarlıkların ses tonundan bariz 

duymamak isterim. 

Hatıra kalacak bu duvarlar dahi 

yum istersen gözlerini 

İçim parçalanır ağlarsam  

Ne gitmek, ne kalmak istiyorum 

Her ikisi de ehvenişer iken 

Gitme fikri yakıyor salt canımı 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            TAHAYYÜL 

(Süheyla  Altınkaya TURAN) 

 

Kendini sulara anlatır Miyase 

Gecenin beklediği yağmur sesi için 

Sahipsiz bir acıyı 

Şimdi tanır mı toprak. 

Girebilir miyim 

Tahayyülündeki ormana. 

Hangi gölü bulmalıyım 

Nilüfer gülüşünde 

Batmak için çukura. 

Avucumda bekleyen buluta  

Gözlerini yasla Miyase 

Taşlar da çatlar dalgınlığın arasından 

Ellerimle edemem artık 

Berceste dualar, 

Geç kaldım arka bahçelerde 

Zarı soyulmuş hayata 

Kuyularda ağlayan Yusuf'a. 

Bağrımdaki çağıltıya yasla kulağını Miyase. 

Bir ayna bulmalıyım 

Bakmak için son kez sana. 

Yalnızlığı yalnızca  

Aşk silgeci siler, 

Beni hatırlama saçların 

Portakal çiçekleri kokusuyla uyandığında. 
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        DÜNYADA BİR ANNEM 

         (A.Baki DEMİRTOSUN) 

 

annem, göğü gözlerine kurmuş.. 

canından ömür koparıyor Okan’a..  

komşumuzun acısını besliyor sol göğsünün 

orda.. 

iki dudağıyla da türkü dövüyor arada.. 

annem, sonsuz bir sevgiyle duruyor 

yanımızda.. 

her sabah aynı sevgiyi sürüyor babamın 

gözlerine.. 

canını alıp giden yılları, sımsıcak bir 

merhametle oturtuyor yanına.. 

kırk suyla yıkanmış olsa da, her ayrılık 

haberi kırmızı bir utanç bırakıyor 

yanaklarına.. 

acımasız bir kış gününü ısıtıyor sobanın 

kenarında.. 

kapının gıcırtısını kederli kızların sesine 

benzetiyor.. 

sessizce, bu kalabalık bir gün döner diyor.. 

annem, çocukluktan dünyaya düşmüş bir 

sabah.. 

bir uzak akşam, göz kirpiklerinden eğilmiş 

su içiyor..evlerden çıkıp gelen üç diş 

boşluk, sesine kederden ülkeler çiziyor.. 

yüreğine sakladığı umuttan, etrafı güllerle 

süslenmiş çoluklu çocuklu bir barış 

geçiyor.. 

sözü taş ile kırıp acısını döküyor dışarıya.. 

ekimin sımsıcak gövdesinde, çığlıklardan 

ölümü söküyor Ankara garında .. 

ölmeyi bilmez .. 

bir daha geri dönemez öksüzlerim .. 

diyor..  

akşamları , sessiz sedasız bir türkünün 

sırtındaki dağları indiriyor aşağıya.. 

uzun uzun yollara bakıyor.. 

sıkılmış oğlan çocuklarım diyor yollara.. 

yaşamanın ev ödevini yapıyor annem.. 

demir gibi bir ağızdan baba buluyor bize.. 

ılık adımlarla salondan mutfağa yürüyor.. 

sofraya ekmek zeytin ve lüks içinde bir 

dünya sabahıyla gelip oturuyor.. 

annem, yan odada bir ülke saklıyor.. 

sağ yanağında da kırmızı acılar.. 

sandığında, gül suyuyla eski bir fotoğraf 

albümü tutuyor annem.. 

bütün annelerin yalnızlığıyla bir anne kadar 

neşeli yaşıyor .. 

allah üç basamaklı sayıları ve annemi 

korusun.. 

Ayanis’te, bin tane tabiat aynı anda şarkı 

söylüyor annemle bize.. 

güneş, tarlasından koparılıp getirilmiş bir 

tazelikle bekliyor başımızda.. 

gökten kuş sesleri düşüyor üstümüze.. 

göl, yanağındaki gülümsemeyi sofranın orta 

yerine bırakıyor.. 

annem, çay bardaklarının başını okşayıp 

uzatıyor her birimize.. 

toprak, çiçeklerini itiyor dağın kucağına.. 
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dağ, yanağındaki nazlı yoldan iniyor 

üstümüze.. 

akşama doğru göl eteğini topluyor yavaş 

yavaş.. 

yakamızda ay ışığı ve saçlarımızda binlerce 

ton karanlıkla iniyoruz caddelere.. 

pencere kenarlarına oturmuş, ağzında 

köpük köpük bir yalnızlıkla izliyor bizi 

kalabalık.. 

hiç konuşmasak da sabaha kadar şiiriz biz.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      YILDIZLAR VE AY 

          (Emre AVŞAR) 

 

Gece baktım gökyüzüne; 

Oğlum da vardı yanımda 

“Baba nedir bu yıldızlar, bu ay 

Gece olunca gelir, gündüzleri kaçar?” 

 

Oğlum, geceleri örterler dünyayı 

Her delikten bir ışık sızar 

Senin gördüğün ışıklar var ya, 

Karanlıkta parlayan yıldızlar 

 

Oğlum güldü bana: 

“Gökyüzünde kocaman bir de ay var. 

Desene pantolonumdaki gibi bir yama; 

Bu deliği ancak kapar” 

 

Bir damla geldi gözümden 

Ay ışığında parladı 

Bizim gönlümüz zengin oğlum, 

Bütün yıldızlar değersiz senden 
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             ÜRPERİŞ 

       (İkram GÜNEŞ) 

 

Tüm kentler, 

Tüm yollar, 

Uğultulu ve de sisli... 

Kurulur mahkemeler, 

Verilir fermanlar sorgusuz ve de sualsiz. 

 

Üşür tenim, 

Haykırır dizelerim. 

Hükmünü yitirir vefa. 

Baş uzatır fermandarlar. 

Ve ölüm kokar, 

Ve ölüm kusar tüm vicdansızlar… 

 

Kudurur denizler, 

Azar dalgalar, 

Sığınacak liman arar, 

O esmer, 

O kumral tüm çocuklar... 

 

Çevirir dört yanımı(zı) iğrenç mahlukatlar. 

Prangalar vurulur beyinlere. 

Esir alınır düşler. 

Dipçikler vurulur şiire. 

Kurşun sıkılır şaire. 

Bağı çözülür, 

Ar damarı yırtılır hayatın. 

İnsanlar, 

Ve insanlar... 

 

Yapraklarını döker tüm umutlar. 

Yarınlara neşter vurulur. 

Bahar boğazlanır… 

Kan kaybeder 

Ve asminler. 

Ve gelincikler. 

Ve menekşeler... 

 

Ölüm... 

O soğuk, 

O boğuk, 

O dönük ölüm, 

Göz kırpar, 

Yaşanmamış baharlara... 

 

Aydınlık yaklaşmaz afaki gecelere. 

Viraneye dönüşür bakışlar. 

Enkazlar... 

Yığınlar... 

 

Makberde aranmaz makbul-ler. 

Na-makbuldür gelen tüm zulümler. 

Yetim kalır masumiyetler. 

Hor görülür çocuksu sevinçler. 

Sığmaz olur bedenler ruha. 

Kaşına sürgünler sürülür ezgilerin... 

 

Soğuklar kuşatmış, 

Dağların kehkülünü. 

Yoruluruz, 

Donarız, 

Buz kesiliriz arsız soğuğa. 

Ötekiye çıkar adımız. 

Kaçakçıya, 

Eşkıyaya... 

Döner başımız, 

Devriliriz bir fidan gibi. 

Ve bir cigaralık nefes olur yaşam... 

 

Fecrin doğuşu gelmez bir türlü. 

Naralar atar 

Ayyaşlar, 

Sapkınlar, 

Ve de sapıklar... 

 

Yenik düşer kavgasında tüm mertler. 

İhanet susmak bilmez, 

Yenilmek nedir bilmez, 

Ve boy gösterir durmadan ihanetçiler... 

 

Ve yarım kalır 

Ve eksik kalır 

Ve üşür 

Ve yetim kalır 

Sevda, 

Umut, 

Şiir... 
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              KİMSELER 

       (Esra YEŞİLDERE) 

 

Bana sen yazamazsın dediler 

Konuşmak dahi gelmez senden 

İki kelimeden oluşur tüm cümlen 

Otur başkası yazsın dediler 

 

Sen ağlayamazsın dediler 

Çocuk değilmişim 

Ses çıkaramazmışım 

Güçlü ol dediler 

 

Sen yaşarsın dediler 

İnsan yaşar dediler 

Bir onu beceremedim 

Ne der arkamdan eller? 

Ben yaşayamazmışım 

Demedi bana, kimseler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIŞMAK SARKACI 

( Emre KÜÇÜKOĞLU) 

 

 

Kendini bilen iki uyku birbirini öperek aşka 

tamamladı 

Sanki sıcaktı hangi kente ait olduğu 

bilinmeyen güneş 

 

Gibsy Kings yankılanıyor kollarımızın 

karanlığında 

Açık kalmış banyo ışığı dinamit süslü 

yatakların konforunu ıskalıyor 

Yaz başlangıcı gibi bir iyileşmenin 

tozundayız  

 

Çimene duran sersemlik saatlerinden önce 

Yanılgısız gecedir şehir, ayaküstü bir 

transın kaldırım birasıdır 

Herhangi bir sokakta yorgunluğu yok 

saymaktır inatla 

 

Seneler öncesine dönmektir, yine benzer 

saatlerde 

O gün siyah beyaz camlardan dokunmayı 

nasıl başardıysan  

Bugün de mercan körfezlerine üstelik 

gözlerim bağlı 

Dipdiri kanımla çekiyorsun.  
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  MASALIMIZI YAŞIYORUZ 

        (R. Tuğrul OĞULATA) 
 

Tüm masalların başı gibi, 

Bir varmış, bir yokmuş, 

Tam da böyle bir şey hayat… 

Kahramanı olduğumuz hayatın, 

Masalını yaşıyoruz hepimiz. 

Kimimiz iyilerden olurken,  

Kimimiz kötülerden oluyor. 

Mutluluk için çabalayıp, 

Hayatı renklendirmek isterken, 

Hayal kırıklıkları yaşadığımız, 

Bir masal hepimizin hayatı. 

Okuduğumuz masallar gibi, 

Bir çırpıda bitiyor ömür, 

Sessizce ayrılıyor masalından herkes, 

Hırslar, ihtiraslar, son buluyor her şey… 

Masal umduğumuz gibi bitmiyor 

çoğumuza, 

Mutluluk erişilmez oluyor çoğu 

kahramana… 

Her şeyin anlamsız olduğunu 

anladığımızda, 

Masalın son sayfası da çoktan bitmiş 

oluyor.  

Ve biz vakit gelip masalımızı terk 

ettiğimizde, 

Başkalarının umursamadığı kendi 

masalımızla, 

Hiç yaşamamış gibi yavaş yavaş 

unutuluyoruz… 

 

              SEN DE Mİ? 

        (Selvi YILDIRIM) 

 

Sen de mi geldin gecelere 

Ve de gittin sen de mi 

Hasret koydun yollara sen de mi 

Bir sen kalmıştın ayrılıklardan artakalan 

Geldin bir dolunayla ve bittin 

Elma soyardık kalsaydın 

Pirinç ayıklar 

Avuturduk bir yavruyu 

Bir şiir boyu kadarmış oysa 

Küçük bir çikolata 

Son gibi her bakış 

Her bakış tutkuyla 

Bitecek bir sigara gibi 

Bitecek su 

Ve son lokma 

Sen de mi yolcusun 

Gelip geçtiğin çeşmeden 

Bir dolu su içtiğin 

Issız topraklarda yalnız koyma beni 

Sen de sen de gitme 
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               GEL! 

(Binnaz Deniz YILDIZ) 

                                                                  

Kelimeler… 

Yüksek gerilimli bir fay hattı… 

Sallandıkça taşı toprağı ayaklandıran. 

Bir yanardağ aleviyle, 

Boşluklara akar ,  kara kalkanlar… 

Sahnesinde oyalandığım, 

Bir kuleye dönüşür kalbimin sarmaşıkları. 

Seslenirim tepesinden, 

Uğultulu kapılarımın. 

Kimsesizlik bekler tam ortasında, 

Saçlarıma düşen tomurların. 

Gitme diyebilseydim sana, 

Gülüşlerini öpebilseydim… 

Yorgun bir trene yüklenip, 

Buharıyla yok olmasıydı anlattıklarım. 

Kraterinde    kehribar  kokusu göz 

çukurlarının. 

İlk kez akmış gibi acı bir gözyaşının, 

Nedenidir tutunduklarım. 

Güneşe inat bu sır perdesi, 

Anlamına  zehir kattığın. 

İçtikçe gerçeğe döndüğüm, 

Taze bir andır sayıkladığım. 

Masamın üzerinde kırılmış yüzüğün, 

Lambamın alevinde gergefini işlediğim, 

Göz kapakların. 

Bir tablo gibi astığım duvarıma, 

Kelime yığınları… 

Gel, ey bestesinde har taşıyan! 

Gel, mendilime kan akıtan! 

Gel! 

Gel ki yıkılsın bu duvarlar! 

Gel ki! 

Hayat bulsun, bu kurumuş topraklar! 

 

               

 

 

 

 

 

              BAYRAM DİYEMEM 

                  (Hızır İrfan ÖNDER) 

 

açlıktan ölürken Afrikalı çocuklar!  

acımasız vurulurken Filistinli çocuklar!  

istilada kıyılırken Ortadoğulu çocuklar!... 

ve zalimlerin zulmünden inliyorken 

anneler!  

bayram geldi diye ben sevinemem!  

çocuklar ağlarken bayram edemem!  

böyle bir bayrama bayram diyemem!... 
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        MUTLULUK 

(Gülnar FERRUHKIZI) 

Sen bulutlarda uçan bir sevda 

Bense yeryüzünde yaşama tutunmaya 

çabalayan  

Bir destan 

Her gün bir sayfa daha artıyor hayat 

kitabımda 

Sense yine benden uzak. 

Aradım seni 

Yıllarca 

Büyük bir aşkla 

Bulma umuduyla 

Bulunca sarılmak 

Bir daha ayrılmamak umuduyla 

Sensizliğime sona vermek 

“Seninleyim, beni bırakma” demek  

Hırsıyla. 

Yazık ki henüz gelmedin 

Çok zaman geçti 

Mevsimler geçti 

Peki sen nerdesin? 

Mutluluk, sana haykırıyorum! 

Neden benden uzaksın? 

Neden bensiz kalmayı 

Sensiz yaşamamı istiyorsun? 

Bensizliğe aşıksın 

Bensizliğe vurgunsun  

Sen beni mutsuzluğa sürüklüyorsun. 

Biliyorum geleceksin 

Bir gün 

Bir vakit 

Bir zil sesiyle  

Beni rüyamdan alıvereceksin 

Götüreceksin kendi dünyana 

Beni masalımın başkahramanı yapacaksın  

Bana gerçek mutluluğu tattıracaksın 

Beni mutlu günlerime ulaştıracaksın 

Elbet beni de bir gün mutlu bir insan 

yapacaksın.  

 

 

 

                                             

                       KAR 

   (Oyhan Hasan BILDIRKİ) 

Pencerenizden bakarsanız ya da kartlarda 

seyrederseniz, bembeyaz elbiselerini 

kuşanmış muhteşem bir güzel-liğin 

tutuklusu olup kalırsınız. Geriye dönüp 

bakmak, başka bir şeye takılmak asla 

aklınıza gelmez. 

Yüreğinizi tutuşturan ne mi, diyorsunuz? 

Kar… Şu bildiğimiz kar. 

Görüyorsunuz işte, bir tutam manzara 

gözbebekleriniz-de ve dünya ne kadar 

güzel. 

Ama karlar arasında kaldıysanız, önünüzde 

açılmış çığ da yoksa haliniz kül demektir.  

Sevda da öyle; dinlerseniz güzel, yaşarsanız 

zor. 

 

Beyaz… Sevdiğim renklerin anası.  

Ümitlerinizle karıştırırsanız, gökyüzü 

mavisine döner. 

Yok dileklerinizle karıştırırsanız, yaprak 

yeşiline döner. 

Ama umutsuzsanız eğer, kömür karasıyla 

oyalanır gidersiniz. 

Bütün çığlıklarınız, havada asılı kalır, 

donar. 

Sevda da öyle; dinlerseniz güzel, yaşarsanız 

zor. 

 

Kesintisiz uzayıp giden beyaz, gözlerinizi 

kamaştırır. Isırgan rüzgâr yanaklarınızda 

gezinir, parmak uçlarınızı kütleştirir. Hava 

güneşliyse, eriyen karların sesini 

duyarsınız. Arada bir başınızı kaldırsanız, 

gökyüzünde gülümseyen mavinin en 

güzelini görürsünüz. 

Ama nedense bir tanem, yüklü dallar 

oynamaz. 

Uzaklara baktıkça, sayısız kılçık ormanında 

olduğunuzu sanırsınız. 

Ayazın, mavinin, yüklü dalların şarkısını; 

karların tam ortasındaysanız, çekemezsiniz. 

Üstelik yalnızsanız, asla katlanamazsınız. 

Kulaklarınızda çığlık çığlık sesler… 

Arada sırada duyduğunuz bir şarkı: 

“Her yerde kar var/Kalbim senin bu 

gece…” 

Umutlanırsınız, yüreğiniz ısınır. 
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Sevda da öyle; dinlerseniz güzel, yaşarsanız 

zor. 

 

Beyaz, sevdamızın özeti. 

Beyaz saflık…  

Beyaz, hayatımızdaki yeni sayfa. 

Kar… Şu bildiğimiz kar. 

Kışın harami, yazın buz gibi su. 

Hem yol keser, hem cana can katar. 

Yüzüne bakarsan kadife, tersini tutarsan 

diken. 

Yalnızsan, sıkıntı. 

Sevda da öyle; dinlerseniz güzel, yaşarsanız 

zor. 

 

Yalnızsan, yalnızsan bir tanem, de bana: 

“Kar resimlerinden hangisine bakmak 

istersin?” 

Ya da bakmak ister misin? 

Sevda da öyle; “sensizsem” zor. 

Yanımda sen varsan, harika! 

Yanında ben varsam, şarkıların en güzeli. 

Kar… Şu bildiğimiz kar. 

Sevdanın en güzel türküsü, efsane! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN DEĞİL MİYDİN? 

(Cemal KARSAVRAN) 

 

bahara vurulduğumda 

aşka göz kırptığımda 

yoluna çıktığımda 

sen değil miydin? 

 

zamansız açan çiçek 

kaşıma konan kelebek 

düşüme giren melek 

sen değil miydin? 

 

kana gelen güneşim 

içime düşen ateşim 

hayalimdeki düşüm 

sen değil miydin? 

 

kaybolan sevdalarım 

umutsuz kaygılarım 

baharımda hazanım 

sen değil miydin? 

 

mavi düşlerimde 

gönül bahçemde 

bomboş gözlerimde 

sen değil miydin? 

 

güne gülen gülüm 

ay yüzlü güneş gözlüm 

dilleri tatlı sözlüm 

sen değil miydin? 

 

gözlerimde tüterken 

bana muştular veren 

karartılarda yüzen 

sen değil miydin? 
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            YILLAR SONRA ANKARA 

              (Bahattin GEMİCİ) 

 

Nasır tutan sevdalarım 

Gün doğarken düştü yola 

Karıştım insan seline 

Ne tanıdık yüz 

Ne bir merhaba 

Bakakaldım öylesine 

Gözlerinizin ta içine 

Sokakları, meydanları 

Bildik olsa da 

Bu kent bana yabancı 

 

Nerede eski dostlarım 

Ayrılıkla yitiveren 

Yıllar ne alıp götürdü 

Çok bilinmeyenli denklem 

 

İnsanlarda bir telaş 

Çoluk çocuk ayakta 

Dolmuşlar yolcu toplar 

Bent deresi’ne, Ulus’a 

 

Duvarlarda afişlerin ıslaklığı 

Yeşeren umudun haykırışıdır 

Polis sirenleri, klakson sesleri 

Bana yaşadığımı anımsatır 

 

Bir rüzgâr eser akasya kokulu 

Kızların etekleri havalanır 

Kavga adamıydık, vakit yoktu aşka 

Naz sırası şimdi kızlardadır 

 

Simitçi ve boyacı çocuklar 

Zabıta korkusu gözlerinizde 

Değişmeyen bir siz varsınız 

Solgun yüzünüz ve yanık sesinizle 

                 

          

 

 

           

 

          ASPİRİNLİ KURTULUŞ 

                (Erhan TIĞLI) 

  

Kahve her zamanki gibi yükünü almıştı. 

Yaşamak gemisi vakit öldürme ülkesine 

doğru yola çıkmış, ipini koparan içeri 

dalmıştı. Sigara dumanından göz gözü 

görmüyor ama kimse içerdeki dumanlı 

havaya aldırmıyordu. Damlaya damlaya 

oluşan göl gözleri, ciğerleri boğuyor, sağlık 

sporun kalecisi durmadan gol yiyordu. 

Çoğu kişi oyuna dalmış; dikkatini iskambil 

kâğıtlarına, okey taşlarına vermişti. Birkaç 

çenebaz ise köşeye çekilmişler, kendilerini 

bile kurtaramadıkları halde, vatan 

kurtarmaya soyunmuşlardı. Devleti 

yönetenlere, politikacılara yol gösteriyor, 

akıl veriyorlardı... 

Karı dırdırından kaçarak erkenden kahveye 

sığınan ve akşama dek orada pinekleyen 

Veli Ayaz, derin bir of çekip masayı 

yumrukladı: 

“Nereye gittiğimiz, ne yaptığımız belli 

değil. Olmaz böyle şey!” diye bağırdı. 

Boş gezenin boş kalfası, vakit öldürme 

ustası Behçet Acar duruma el koydu: 

“Bir yere gittiğimiz yok, yerimizde 

sayıyoruz” dedi. 

Sinek avcısı Sami göz kırptı: 

“Ne yerimizde sayması? Uçuruma 

gidiyoruz uçuruma” diye konuştu. 

Kaldırım mühendisi Kadir dudak büktü: 

“O kadar kötü durumda değiliz. 

Abartıyorsunuz.” 

“Az bile söylüyoruz. Geleceğimiz karanlık” 

diye itiraz ettiler. 

Dükkânını çırağına bırakıp hemen her gün, 

abone olduğu kahveye koşan, ne zaman 

oyun oynasa yenilen Uğur Usta içini çekti: 

“Ölmüşüz de ağlayanımız yok. Politik hacı 

ile bacı, halimize acı. Yok mu bu 

pahalılığın bir ilacı?” diye uyaklı bir laf etti. 

Veli Ayaz öfkeyle konuştu: 

“Bu memleketi batıran onlar değil mi?” 

diye sordu. 

Behçet Acar açtı ağzını yumdu gözünü: 

“Bu iş Özal’a kadar uzar arkadaşlar!” diye 

bağırarak masaya vurdu. “Memleketi borca 

boğdu, paramızın değerini düşürdü. Yatırım 

yapıyorum diye bizi elâleme muhtaç etti. İş 
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sarpa sarınca da cumhurbaşkanı oldu, 

kendini kurtardı...” 

“Demirel hırlı mı sanki?” diye söze karıştı 

Veli Ayaz. “Kurtar bizi baba, diyenleri 

elleri böğründe bırakıp Çankaya’ya kapağı 

attı. Kurtarılmayı bekleyenlere hava aldı...” 

Sami, sinek avlıyormuş gibi ellerini 

birbirine vurdu: 

“Nitekim paşayla yere bakan hocayı 

unutuyorsunuz” diye homurdandı. 

“Adını dağlara taşlara yazdığımız, umut 

bağladığımız ama umduğumuz dağlara kar 

yağdıran Ecevit’i unutmayalım” dedi 

öteden biri. “Kendi yemedi ama yedirdi.” 

“Ampulcüleri unutmayalım. Işık yerine 

karanlık saçıyorlar millete. Yandaş ve 

yağdaş olmazsan halin harap. Dindar 

görünerek aldatıyorlar safları, kindarlık 

aşılıyorlar gençlere...” 

Bu da Veli Ayaz’ın görüşüydü. “Ak dediler 

kara çıktı/Sırtımızda yara çıktı/Yoksuldan 

yana göründüler/Ceplerinde para çıktı” diye 

bir de mani patlattı. 

**** 

Baktılar ki bu çekişme uzayacak, olanı 

olmuşu bırakıp memleketin nasıl 

kurtulacağını, kurtulması için neler 

yapılması gerektiğini tartışmaya karar 

verdiler. 

Sami, bilgiç bir tavırla dümeni eline aldı: 

“Devletçiliğin, sosyalizmin modası geçti 

arkadaşlar” diye parmağını salladı. “Devlet 

tüccar değildir. Devletçiliği küçülteceksin, 

hatta yok edeceksin. Her şeyi 

özelleştireceksin. Yenidünya düzenine 

uymalıyız. Komünizmin kökünü 

kazımalıyız.” 

Behçet kafasını iki yana salladı, hıh diye 

lafa girdi: 

“Özel teşebbüs kâr amacı güder, halkı 

sömürür. Altta kalanın canı çıksın, der. 

Yoksul vatandaşa acımaz. Orta direğin beli 

bükülür.” 

“Devlet, vatandaşa acıyor mu sanki? 

Rüşvet, yolsuzluk aldı yürüdü. Şu dağları 

kara duman bürüdü. Petrole, elektriğe, 

doğal gaza zam üstüne zam yapıyor...” 

“Devletin başında özel teşebbüs kafalı 

adamlar var da ondan oluyor bunlar. 

Devletin elinde olan fabrikalar, kitler iyi 

işletilse, yeni fabrikalar açılsa kötü mü 

olur?” 

“Kitler zarar ediyor, sırtımızda kambur 

oluyorlar.” 

“Sat da kurtul, öyle mi? Arpalık olmaktan 

kurtulsa ne güzel hizmet eder millete ama 

partizanlık aldı yürüdü, bir kişinin yapacağı 

işe beş kişi yerleştiriyorlar. Özelleştirme 

değil, güzelleştirme yapılmalı. Çirkin 

politikacıların eline bırakılmamalı milletin 

malı.” 

*** 

Bu tartışma da böyle sürüp gitti. Yanlarına 

uzun saçlı, sakallı, filozof bakışlı bir adam 

oturdu, tartışanları süzerek, “Aspirin 

olacak, aspirin!”  diye mırıldandı. 

Adam, tartışanların ilgisini çekti, susup ona 

baktılar. Bu büyük adam kimdi acaba, 

aspirin demekle ne anlatmak istiyordu? 

Sami saygılı bir tavırla: 

“Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bey 

amca?” diye sordu. 

Adam daldığı derin düşüncelerden 

sıyrılamamışa benziyordu. Bilgelik kokan 

bir sesle: 

“Aspirin,  aspirin alınacak, aspirin lazım. 

Aspirin bayer, her ağrıyı keser” dedi. 

“Aspirin mi? Başınızı ağrıttık galiba kısır 

çekişmelerimizle. Aspirin mi istiyorsunuz, 

yoksa bizim aspirin yutmamız gerektiğini 

mi söylüyorsunuz?” diye sordular. 

Adam onları duymamış gibi kendi kendine 

mırıldandı: 

“ Aptallığın ası, salaklığın sesi, perişanlığın 

pesi, ihmalim isi, rezilliğin resi, iltimasın 

isi, nemelazımcılığın nesi... aspirindir 

hastalığın çaresi.” 

Adam böyle mırıldandıktan sona çekip gitti. 

Sami hayranlıkla bir “vay be” çekti: 

“Ne derin bir laf etti yahu! Laf değil vecize 

söyledi. Az konuştu, öz konuştu. Bizim gibi 

bin lafın belini bükmedi. Yani demek 

istiyor ki; Millet hapı yuttu, aspirin falan 

kâr etmez artık. Sorunlar diz boyu, iş 

ameliyatlık ama yöneticiler hastalığı 

küçümsüyorlar, bizlere aspirin yutturmaya 

çalışıyorlar.” 

Behçet itiraz etti: 

“Aptallık, salaklık aldı yürüdü. Çok 

ihmalciyiz, adam sendeciyiz. Rezillik, 
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perişanlık var her yerde. İşi ehline vermek 

yerine, iltimasla yürütmeye çalışıyoruz.” 

Veli Ayaz yeni bir yorumda bulundu: 

“Adam bizi eleştirdi, önerdiğimiz kurtuluş 

çarelerini acemi doktorların her hastalığı 

aspirinle iyileştireceğini sanmasına 

benzetti.” Diye dudak büktü. 

Aralarında bir türlü anlaşamayınca adamın 

arkasından koşup yetiştiler: 

“Ne demek istediğinizi bir türlü 

anlayamadık üstat” diye özür dilediler. 

“Hadi ne olur söyleyiverin aspirin demekle 

neyi kastettiniz, hangi kurtuluş çaresini 

gerekli gördünüz?” 

Adam şaşkın şaşkın yüzlerine baktı: 

“Ne kurtuluşuymuş bu yahu?” diye başını 

salladı. “Benim o taraklarda bezim yok, 

kendi halinde bir emekliyim. Böyle şeylere 

aklım ermez. Sizin gibi tuzum kuru değil. 

Parasızlıktan saçımı sakalımı bile 

kestiremiyorum. Hanım, kaç gündür aspirin 

adliye başımın etini yiyordu da hep 

unutuyordum. Bu sefer de unutmayayım 

diye tekrarladım ve kotladım. Hepsi bu 

işte!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAÇLARININ KIVRIMINDAKİ 

TÜRKÜLER 

(Selami ÖZKAN) 
“Uçurumun kenarındayım Hızır/Bir gamzelik 

rüzgâr yetecek/Ha itti beni, ha itecek.” 

 Hatice idi adı. Kıvır kıvır saçlarıyla 

yanımıza gelir, meraklı gözlerle inceden 

inceye bizleri süzerdi. “Sabahtan akşama 

kadar derse girmekten, aynı şeyleri 

anlatmaktan sıkılmıyor musunuz hocam?” 

derdi. Viran olası haneyi, maişeti, hayatın 

zorluklarını anlatıp da ömrünün baharındaki 

bir fidanı ümitsizliğe düşürmenin anlamı 

yoktu. “Bize bir türkü söyle de dağılsın 

üstümüzdeki hüzün bulutları Kiçe.” deyince 

başlardı Kürt ezgilerinin şahı olan “Dar 

Hejiroke”yi söylemeye: “Hejira 

çiyayi/Lelele lele lele/Delale çiyayi/Dar 

hejiroke.”Kürtçeyi yeni yeni sökmeme 

rağmen gönlümün derinlerinde bir yere 

dokunuyordu bu türkü. Sözcükleri aşıp hâl 

denen o ruh ikliminde soluklanıyordum. İyi 

ki gelmişim bu coğrafyaya diyordum. Farklı 

bir kültürel atmosferi insan istese de 

bulamıyordu çoğu zaman. Fırsatı 

değerlendirip heybemi doldurmalıydım 

güzelliklerle. 

 Hatice aslen Şırnak yöresindendi. 

Aşiret bağları onu Hakkâri’ye kadar 

getirmişti. Okulun pansiyonunda kalıyordu 

ilçelerden gelen diğer öğrencilerle birlikte. 

Derslerine girmeye başladığımda daha 

yakından tanıma fırsatı bulmuştum onu. İçli 

bir kızdı, derin bakışları hayatın eleğinden 

geçmiş insanların olgunluğunu yansıtıyordu 

sanki. Çabuk olgunlaşmıştı anlaşılan. Bu 

coğrafyanın çocukları böyleydi; kızgın bir 

tandırın üzerine konmuş ince yufkalar gibi 

hemen pişiyor, yaşamın dolambaçlı 

yollarında bir o yana bir bu yana 

savruluyorlardı. Derste gazelden, kasideden 

bahsedip de sözü Hatice’ye bırakmadan 
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olmazdı: “Tu guli ez bulbule temme/Tu 

Zini ez Meme temme.” (Sen gülsün, ben de 

senin bülbülünüm. Sen Mem’sin, ben de 

senin Zin’inim…” Zaman, mekân bir anda 

değişiyor, müziğin anaforu sarıp 

sarmalıyordu ezgisine kulak verenleri. 

Öğrencilerin zihninde yıllar sonra derste 

öğrendikleri kalmayacaktı belki ama 

zamana renk katan, ona şerbetini içiren bu 

hoş tınılar yer edecekti. 

 Bir gün derse girdiğimde gözüm her 

zamanki gibi Hatice’yi aradı. Yeri boştu. 

Arkadaşlarına sordum, bilen yoktu. Belki 

de memleketine gitmiştir, ne de olsa yatılı 

öğrenci diye düşündüm. Ders anlatmak 

tatsız, tuzsuz bir eyleme dönüşmüştü. 

Öğrencileri de motive edemiyordum; dersi 

dinlerseniz dersin sonunda bir türkü 

dinleriz, onun hikâyesini anlatırız diye. 

Akşama doğru yerel basında bir habere 

rastladım: “Lise öğrencisi genç kızdan bir 

gündür haber alınamıyor.” Zihnim iyice 

karışmıştı. Nereye giderdi bu dağ başında 

gencecik kız? Yoksa o da özgürlük 

yalanıyla kandırılıp örgütün eline mi 

düşmüştü? Bu ihtimal biraz daha ağır 

basıyordu. Ailelerinin elinden kayıp giden 

nice genç vardı bu memlekette. Cenazesine 

bile ulaşılamayan, doğduğu ve doyduğu 

topraklara düşman olan binlerce ana 

kuzusu. Kalbinden tutmayı becerememiştik 

bu insanların maalesef, sahiplenememiştik 

onları. Zorunlu hizmeti gönülsüz, hissiz 

tamamlayıp bir an evvel bu diyardan 

kaçmanın derdindeydi çoğu arkadaşımız. 

Sorular, sorunlar bir yumak olmuş 

dönüyordu beynimde. O yorgunlukla 

uyuyup kalmışım. 

 Sabah okula gittiğimde işin 

hakikatini öğrendim. Hatice kızımız 

kayalıklardan atlayarak intihar etmişti. Bu 

acı haber okulda matem havası estiriyordu. 

Kimse ne yapacağını bilemiyor, sınıf 

arkadaşları hüngür hüngür ağlıyordu. 

Türkülere, hayata sevdalı bir genç nasıl 

olmuştu da kendini yokluğa mahkûm 

edebilmişti? “Ne doğan güne hükmüm 

geçer/Ne halden anlayan bulunur/Ah 

aklımdan ölümüm geçer.” diyen şair bile o 

boşlukta hayata sımsıkı sarılacak bir sebep 

bulmamış mıydı? Ne söylesek 

getiremeyecektik gideni. Herkesi aynı 

şefkatle öpmüyordu ölümün dudakları. 

Yunusça söylersek: “Bu dünyada bir 

nesneye yanar içim göynür özüm/Yiğit iken 

ölenlere gök ekini biçmiş gibi.” Vakitsiz 

vedanı hiç kabullenemedik saçlarının 

kıvrımında onlarca türkü saklayan Kiçe.  

 Şimdi sen bir türkü oldun 

gönüllerimizde; hiç eskimeyen; hep 

kanayan ve kanatan. “Oy yâre, oy 

hevale/Nabinim tu jimin duri.” (Oy dostum, 

oy arkadaşım! Seni göremiyorum, benden 

ne kadar uzaksın, uzaktasın)”. 
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ZAMANSIZ DOSTLAR 

KERVANI: NESLİHAN PERŞEMBE 

(Dizdar KARADUMAN) 

 

İnsanın hayatına anlam ve değer katan, 

yaşamı  boyunca biriktirdiği dostlarıdır.Pir 

Sultan Abdal: “Dost dilinden tatlı bal 

bulamadım.” derken yaşamda hiçbir şeyin 

dostluk kadar değerli olamayacağını 

vurguluyordu Aristoteles gibi.Neslihan 

Perşembe de yaşamı boyunca gerçek 

dostluğa önem vermiş, kendisi için dostları 

hava kadar, su kadar, ışık kadar değerlidir. 

Çünkü her dost hayatımıza renk katar, onu 

güzelleştirir.“Güller laleler bütün çiçekler 

solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam 

dostluk ne solar ne de kırılır”.diyordu 

Nietzsche. Neslihan da dostlarına güvenmiş 

ve onlarla sadece sevinçlerini değil, 

acılarını da paylaşmıştır hep. 

Zamansız Dostlar Kervanı (Mayıs,2017), 

onun yayımlanan ilk şiir kitabı. Kitaptaki 

şiirlerin çoğu, çeşitli dergilerde 

yayımlanmış şiirlerden oluşuyor.Kitap, 

“Dostlar biriktirdim dünyamı 

döndüren.”sözüyle başlıyor. Şiirlerin çoğu 

bir incelik, değerbilirlik ve vefa örneği 

olarak  dost bildiklerine adanmış. Başta 

kendi ailesine olmak üzere, Yaşar Aksoy’a, 

Şadan Gökovalı’ya, Veysel Çolak ve 

Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi’ne, 

Fatma Aras’a, Aslıhan ve Tanju 

Tüylüoğlu’na, Dizdar ve Asuman 

Karaduman’a, Ümit Yaşar ve Selmina 

Melikoğlu Işıkhan’a, Okan Yüksel’e, Gürol 

Saygı ve Özgürlük Girişimi’ne,  Dilek 

Özkan’a, Emine Kantarcı’ya, Simten’e, 

Aylin ve Tuğçe’ye, Didem’e, Ferda’ya ve 

tüm dostlarına… 

Zamansız Dostlar Kervanı’nda yer alan bazı 

şiirler aynı izleğin farklı boyutlarını dile 

getiriyor, Sözgelimi korku izleğinin değişik 

türleri Eşik Korkusu (s.7), Ayna Korkusu 

(s.8), Sandık Korkusu (s.9), Dünyanın 

Korkusu(s.10) gibi... Eşik Korkusu (s.7) 

başlıklı şiirde başvurduğu her işten kovulan 

gençlerden bedenini satmak zorunda kalan 

kadınlara,  eril düzenin gelenekçi 

anlayışıyla sınava mahkum olan kız 

çocuklarına kadar paranın gücüyle korku 

imparatorluğu yaratan bu güçlerin, bu 

zulüm düzeninin sonunun geleceğini 

imliyor: “geceye esir kadınların / açılır 

tüm kapıları / arsız midelerinizi delecek / 

korkuya bana bana yediğiniz / sınava 

mahkum kız çocukları” 

Yine yalnızlık izleği ile  ilgili Temmuz 

Yalnızlığı (s.12), Dirsek Yalnızlığı(s.13), 

İlmik Yalnızlığı (s.14), Bulvar 

Yalnızlığı(s.15) başlıklı şiirlerde yalnızlık 

izleğinin de değişik yönleri işlenmiş 

şiirlerde. “Hayata ısınmışken / ölüme 

kürek attılar mermeri giyinelim diye / 

gözler buzdan bir alev / sözcükler, kendini 

boğan bir duman / bir horozun çığlığı 

geceyi uyandıran…” dizelerinin alındığı 

Temmuz Yalnızlığı(s.12) başlıklı şiirde 35 

can’ın yakılarak katledildiği Sivas 

Madımak katliamının insanlık utancını dile 

getirirken“dölsüz suda / omurgası kırık 

yavrular / iliksiz cüzdanları doldurur / 

kapanır masumluğun ızgarası / tecavüze 

inenleri kravatlarından / kelepçeleyen 

koşan” (s.14) İlmik Yalnızlığı başlıklı 

şiirden alınan bu dizelerle Bulvar 

Yalnızlığı’ndan alınan şu dizelerde “ 

düşlerim budanır dut ağaçlarıyla / 

acılarım kanatlanır ipek kozasından / ay 

beşik rahatlığındayken / her pencerede 

yıldızdır saklanan…”(s.15) bireyin 

sorunlarını sosyal sorunlardan ayırmıyor, 

özgün imgelerle ve estetik bir söyleyişle 

şiirin anlam katmanlarını çoğaltıyor 

Neslihan Perşembe. 

Şiirlerinde tarihselliğe ve bununla ilgili 

yaşanan acı olaylara göndermeler yaparken 

son yıllarda yaşanan toplumsal bellek 

kaybına karşı duyarlılığı, unutturulmak 

istenilenleri hatırlatmayı da bir görev 

biliyor şair sorumluluğuyla. Bu kavga 

Bitmez (s.44) başlıklı şiirde 68 kuşağının 
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Amerikan emperyalizmine ve onun 

işbirlikçilerine karşı başlatılan bağımsızlık 

ve sosyalizm mücadelesinin hiç 

bitmeyeceği vurgulanırken “ başı dik üç 

fidan” imgesiyle  Deniz Gezmiş’lere ve 12 

Mart dönemine gönderme yapılıyor. 

Yine Gecenin Saltanatı(s.47) başlıklı şiirde 

“gecenin yangını sönmedi ülkemde / yine 

zehrini dumana sattı akrepler / sokuldu 

301 işçi ölümün koynuna / Yunt’un 

eteklerinde kimsesiz baretler //...gecenin 

saltanatı yıkılmadıkça hepimiz soluyoruz 

bu kirli havayı / evimizi ısıtan kömür değil 

ölülerin çığlığı” Soma’daki maden kömürü 

işletmesinde işverenin ihmalleri ve yetersiz 

denetim yüzünden hayatını kaybeden 301 

maden işçisinin trajik sonlarına dikkat 

çekiyor.    

Aşkın Rotası(s.16), Kalbin Rotası(s.17), 

Resmin Rotası(s.18), Suçun Rotası(s.19) art 

arda sıralanan şiirlerde “derisi sorguda 

çocukların / korkularını süpürür saçların / 

ayakları dilsiz atlar / nal çakılan ülkeme 

bakalım…”(s.16) bir insanlık suçu olan 

işkence gerçeğine dikkat çekilirken; Resmin 

Rotası adlı şiirden alınan bu dizelerde “ 

dalgaları kırdın Aylan / şimdi hepsi 

kıyılara düşman / manşetleriyle tokat 

attıkları kendileri / küstü ne kadar 

sevdiğin masal varsa / parktaki salıncaklar 

ipini kesti…” emperyalizmin Suriye’de 

başlattığı iç savaştan kaçan ve başka 

ülkelere sığınmak için çaresizlikten insan 

tacirlerinin (bana göre cellatların)para 

tuzağına düşerek  denizde boğulan 

mültecilerin trajedisi ve özellikle  Aylan 

Kurdi gibi masum çocukların Ege kıyılarına 

vuran insanım diyenin kanını donduran o 

donuk bakışları… 

Neslihan’ın şiirlerinde hem ülkemizde hem 

de özellikle Ortadoğu’da yaşanan ve 

insanın yüreğini burkan, kanını donduran  

acı olaylar son derece duyarlı bir şiir öznesi 

tarafından zaman  zaman lirik, kimi zaman 

da ironik bir dille işleniyor. 

2013’te  Taksim’de başlayan ve 

Türkiye’nin diğer büyük şehirlerine yayılan 

Gezi Parkı Olayları sırasında hayatını 

kaybeden gençlerden Ethem Sarısülük, Ali 

İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Mehmet 

Ayvalıtaş, Abdullah Cömert gibi  gençleri 

unutmuyor Neslihan. Ümidin 

Senfonisi(s.46) adlı şiiriyle onları 

ölümsüzleştiriyor.“Ethem’in kaynak yapan 

gözleri / emeğin sol anahtarı / notalarda 

bir adam durdu //….bir parktan koca bir 

ülke çıktı / gezdikçe büyüdüğümüz / 

hepimizin bestesi ümidin senfonisi” 

Şiirin devamında “ Cumartesi anneleri 

şimdi de / ölüme bilet kesen bir garın 

kavşağında” diyerek Cumartesi annelerinin 

aylarca devam eden kayıp çocuklarının 

hasretiyle anneliğin ne çetin, ne menem bir 

sabır ve çile doldurma işi olduğu 

vurgulanırken, 10 Ekim 2015’te Ankara 

Garı’nda Barış Mitingi’ne yönelik IŞİD’in 

gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 102 

kişinin yaşamını yitirmesi ve 500’e yakın 

insanın yaralanmasıyla sonuçlanan insanlık 

dışı katliama  da gönderme yapılıyor. 

Suçun Rotası (s19) adlı şiirdeki  “sesler 

kelepçeli, kulaklar kayıp / egoist adaletin 

terazisi kırık” dizeleriyle de adaletin 

rayından çıkartıldığını ve insanların bütün 

bu olan biten olumsuzluklar karşısından 

duyarsız kaldığını söylüyor.  

Emperyalist güçlerin cehenneme çevirdiği 

ve medeniyetin beşiği olan bu kadim 

coğrafyada, Ortadoğu’da şiddet, zulüm ve 

ölüm kol geziyor artık. Dünyanın gözlerini 

kapayıp kulaklarını tıkadığı bu insanlık 

trajedisine herkesin kanıksadığı ve 

vicdanların nasırlaştığı sıradan olaylar gibi 

bakmasına isyan ediliyor Medeniyetin 

Beşiği (s.42) başlıklı şiirde.“acıyı emiyor 

çocuklar Mezopotamya’da / korku hiç 

çıkarılmayan giysi / mermiler yetişiyor 

hurma ağaçlarında / ölümle yoğrulan 

insan eti //….kırdık acılarımızı dört 

mevsim yeşeren sofranda / barışa 
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sağırlaşırken dünya / kepçe kulağını çeker 

/ Marduk’un saklanan bilgeliği / 

yürünecek en uzun yol avuçlarımızda / 

sallanmadan medeniyetin beşiği /  

Mardin’den Suriye’ye geçelim”  

Zamansız Dostlar Kervanı’nda özellikle 

Anadolu’da emperyalist işgalcilere karşı 

bağımsızlık ateşini yakan ve 9 Eylül 

1922’de İzmir’in dağlarında çiçekler açtıran 

ve hükümet konağına ay yıldızlı 

bayrağımızı çektiren başta Gazi Mustafa 

Kemal Paşa ve onun silah arkadaşlarıyla 

birlikte ordumuza duyulan şükran ve 

minnet duygularıyla, özgürlük ve 

bağımsızlık temalarıyla işlenen  İzmir’den 

Anadolu’ya (s.26), Bağımsızlık Maratonu 

(s.27), Ayaklarımız Hazır(s.28), Mezuniyet 

Nişanı (s.29) başlıklı şiirlerde, bugün 

ülkenin içinde bulunduğu durumdan 

hareketle yüz yıl önceki yaşanılanlara 

gönderme yapılarak özgürlük ve 

bağımsızlık mücadelesinin sonunda kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun sağladığı 

kazanımların değerinin ne kadar önemli 

olduğunun altı çiziliyor. “direncim, 

emeğim, sevgim / yanarken aklımda / 

İzmir’den Anadolu’ya /  tam bağımsızlık 

ateşini / söndürmem Mustafa Kemal’im” 

(s.26)   

Neslihan Perşembe, şiirlerini kurgularken 

Behçet Necatigil’in vurguladığı gibi şiir 

için gerekli olan en az mecaz bilgisinden 

eylemle benzetmeler, eğretilemeler, 

aktarmalar ve alışılmamış bağdaştırmalar, 

özgün imgeler yoluyla şiirini hem teknik ve 

estetik yönden güzel ve etkili bir biçimde 

oluşturuyor. Tolstoy: “ Duygu aktarımını 

başaran her yapıt sanat eseridir.” diyordu. 

Neslihan, şiirlerinde geliştirdiği duygu, 

düşünce ve coşkunun okurda da sezdirilip 

duyumsatılmasını önemsiyor.'' İnsanın her 

zaman kendisine yön verecek bir iç sesi 

olmalıdır. Güçlü değerler sisteminden 

kaynaklanan iç ses, insanın davranışları 

zamanla değişse de mizacının değişmesine 

izin vermez, onu hep dik ve sağlam tutar. ''  

diyordu Murathan Mungan “Şairin 

Romanı”nında  Neslihan Perşembe de bir 

şair olarak insandan ve dostluktan yana olan 

içindeki o sese son derece önem veren bir 

duruşu da gözetiyor şiirlerinde.Onun yaşam 

felsefesi Charlie Chaplin’in : “Benim acım 

birinin gülüşüne sebep olabilir; ama 

benim gülüşüm asla birinin acısına sebep 

olmamalı.” ilkesiyle son derece örtüşüyor. 

Şiiriyle yaşamı bu denli örtüşebilen 

Neslihan Perşembe’ye nice kitaplara 

diyorum. 
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DEPOZİTO 

(Hüseyin OPRUKLU) 

 

Kadın “Daha çok var mı?” diye 

baktı sağ ön koltukta oturan adama. Sanki 

“Neden geldik şimdi buraya?” der gibi 

huysuzluğu üzerindeydi. Arabayı kullanan 

emlakçı “Az kaldı,” dedi kendinden 

beklenmeyen bir samimiyetle  “geldik 

sayılır.”Kadın “Şehrin epey dışındaymış,” 

diye kendi kendine söylenirken, adam boş 

gözlerle arabanın camından dışarıya 

bakınıyordu. Ne zaman sonra emlakçı 

arabayı durdurup “İşte geldik,” dedi sesine 

yüklediği neşeyle “burası.”Ev kentin ana 

damarlarından epey uzaktaydı. Bahçesinde 

begonvillerin kendi aralarında söyleştiği 

bitişik nizam evlerin ilkiydi önünde 

durdukları. Sokağın dinginliğine bakılırsa 

iki katlı evde yeni kiracısını kucaklamaya 

hazırdı. 

Ev sahibesi daha önceki kiracılardan 

edindiği deneyimle şartlarını 

keskinleştirmişti. Emlakçıya evini 

kiralamak isteyen herkesi getirmemesini, 

getirdiği adaylarla birebir görüştükten sonra 

kararını vereceğini çok önceden 

tembihlemişti.Daha önceki kiracılarda 

bulamamıştı aradıklarını. Tekerlekli 

sandalyeye bağımlı yaşarken kiracıların 

kendine bağımlı olmasını istiyordu nedense. 

Yavaşlatılmış bir yolculuğunun son 

virajında daha fazla heyecana 

dayanamayacağını düşünüyordu. Gelenler 

arasında eleme yapıp ikna olduğu kiracıya 

vereceğini söylemişti emlakçıya son 

görüşmede. Epeydir gürültü içinde huzuru 

kaçmıştı. Hayatının son deminde yalnızlığa 

bulanmış evin elli yıl önceki gibi 

sevişmelerin tatlı esintisi, şen gülüşlerin 

tınısıyla tekrar dolmasını istiyordu.  

Açılınca kapı,içerden yayılan beyaz 

sabun kokusu yaladı yüzlerini.  Yol yol 

damarları çıkmış sahipsiz kuş yavruları gibi 

titreyen eliyle açtı kapıyı yaşlı kadın. 

Üzerinde pembe çiçekli bir hırka, dizlerinin 

üstünde kahverengi desenli polar örtü 

vardı.Sandalyenin içine zayıf bedeni iyice 

gömülmüş,sanki tek hareket eden tekerlekti. 

Saçlarına yol yol beyazlık düşmüş, kurumuş 

bir çiçek gibi en hafif bir rüzgârda 

dağılacak gibi zayıftı. Gelenleri dedektif 

titizliği ile süzerken sessizliği çenesini 

ovuşturan emlakçı bozdu. “Yeni kiracı 

adaylarınız.” dedi “seveceksiniz umarım.”  

Ev sahibesi yüzünde belli belirsiz 

bir gülümsemeyle içeri buyur etti 

misafirlerini. Kadın önden içeri girerken 

peşinden adam ve emlakçı takip etti. 

Nedense hem kadın hem de adam soğukta 

kalmış teller gibi gergindi.Yaşlı kadının 

inatçı ve yukarıdan bakışının verdiği 

huzursuzlukla ikisi de kaçırdı bakışlarını 

yaşlı kadından. Galiba uzun süredir 

kimseyle konuşmamıştı. Hırıltılı bir 

öksürüğün ardından tekerlekli sandalyesini 

hafifçe hareket ettirince pencereden rüzgâr 

yiyen perde gibi salındı yaşlı kadın. 

“Gürültü istemem.” dedi sesi umursamazdı 

bunları söylerken. Pencereden süzülen 

güneşin ışıkları kadının zımpara taşı gibi 

yüzünde titrek gölgeler oluşturuyordu. 

Sonra birden dönüp  “Çocuğunuz yoktu 

değil mi?” dedi. Adam kadına bakarak 

yutkundu, sonra “Yok! “ dedi. Bunu 

söylerken genç kadın dalıp gitmişti.  

Şartların konuşulduğu kısa sohbetin 

ardında “Evi,” dedi kadın sesine oturmuş 

tedirginlikle “dolaşalım mı biraz? “ 

Emlakçı “evet, evet gezelim.” diye ayağa 

kalkıp kapıya yöneldi. İnince aşağıya genç 

kadın etrafa göz gezdirirken ağzını 

beğenmediğini belli eder şekilde büktü. 



 

  

 
  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 9 ,  S A Y I : 3 4  
Sayfa  25 

Sayfa  25 

Sonra adama dönüp  ”Zemin kat burası!” 

dedi “sen olmadığında korkarım ben 

burada.”  Cevabı hazırdı adamın. “Hep 

olmayacak değilim ya!“ dedi “üst katta ev 

sahibesi var, yoldaş olur hem sana.” Hık, 

mık etti önce. Sonra “Çok küçük burası,” 

dedi yüzünü ekşiterek“yetmez bize.” 

Adamın şaşkınlığını fark etmiş olacak ki 

emlakçı hemen lafa girip yapışkan bir 

yakınlıkla “Çocuğunuz yoksa yeter de artar 

bile,” dedi “hem evin bahçesi de var.” 

Şaşırmıştı adam “İki kişiyiz yetmez mi?” 

der gibi köşede bekleyen genç kadına baktı. 

İçinde susmakta olan sesin yankılanmasına 

izin vermedi bu sefer kadın.  

Adam bir köşede emlakçıyla baş 

başa vermiş detayları konuşurken genç 

kadın sabırsız bir iç çekişle bahçeye açılan 

balkona çıktı.  Neden sonra emlakçı 

salondan kadına seslenip “Burayı çiçek 

bahçesi yaparsınız artık.” Dedi yüzünde 

meraklı bir gülümsemeyle. Genç kadın 

balkonda beklerken birden yan bahçede 

begonviller içine takılıp kaldı gözü. 

İslenmiş ruhunu yıkayan bir bakıştı 

bu.Işıltılı bakış okşayıcı bir rüzgâr gibi ığıl 

ığılaktı yüreğine. Bir an el sallamayı bile 

düşündü. Vazgeçti sonra. Tekinsiz bir 

gölgeydi hareket eden. Bir anlık 

suskunluğun içinde adam genç kadının 

yanına gelip elini omzuna koydu “Tam bize 

göre,” dedi. “Ne dersin?”  Kadın sıkıntılı 

bir iç çekişle başını çevirip “hıı!..” dedi… 

Bakışı tekrar yakalasa sanki her şey 

daha bambaşka olacakmış gibi hissetti genç 

kadın. Bir kerecik daha bakıverseydi keşke. 

Biraz bekledi. Neden sonra içeri seslendi 

genç kadın. “Evet, evet” dedi “tam bize 

göre burası.” Adamın gözlerindeki ışıltıyı 

fark eden emlakçı elini ovuştururken belli 

ki sevinme sırası ondaydı. 

Kararlarını söylemek için tekrar ev 

sahibesinin yanına çıkınca yaşlı kadın 

“Tamam mı?” der gibi sorgulayıcı bakışla 

karşıladı onları. Genç kadın ev sahibinin 

sormasına fırsat vermeden  “Ses 

etmeyeceklerini, şimdilik çocuk 

düşünmediklerini, bir sakıncası yoksa 

bahçeyi çiçek bahçesine çevirmek 

istediklerini...” peşi sıra ev sahibesine 

bildirdi. Adam şaşkınlığından ne diyeceğini 

bilemezken, kadının kafasındaki kararsızlık 

kırıntısı buhar olup uçmuştu. Neden sonra  

“Tamam” dedi genç kadın gözlerinin içi 

parlayarak “tutuyoruz.” Yaşlı kadın 

sandalyesini yavaş yavaş genç kadına doğru 

döndürüp “peki, madem,” dedi “o zaman 

depozito istemez.”  
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