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                             SUNUŞ  

Faiz oranlarının düşmesi kara 

bulutları biraz olsun dağıttı. Umutlu bir 

hava oluştu. Ekonominin kötü gittiği bu 

dönemde umarız böyle güzel haberlerin 

arkası kesilmez, yenileriyle mutlu oluruz.  

Demek ki isteyince oluyor.  

Onunla bununla kavga etmeyince, 

laf olsun diye konuşmayınca, çözüm 

bulmak  yerine gündem saptırmayınca, 

cek/cak ile biten cümlelerle günü 

kurtarmayınca  sorunlar bir bir çözülüyor, 

vatandaş da derin bir oh çekiyor. 

Geçen yıl kötü ekonomi çok can 

sıktı. Hayat pahalılığı, işsizlik, düşük 

maaşlar vatandaşın mutfağında yangın 

çıkardı. Ekonomi, sadece insanların değil, 

ülkenin de geleceğini belirliyor. Tozpembe 

konuşmalar yapmazsak, hayal kurdurmak 

yerine gerçeklere dönersek elbirliğiyle 

ekonomide 2010 yılındaki gönençli 

zamanları yakalarız. 

Eğitim sadece çocukların değil, 

ailelerin de ülkemizin de geleceği. Pür 

dikkat olmamız gerekir. Eğitim sorunlarını 

halının altına süpürmeyi bırakırsak, ülkeye 

hiçbir faydası olmayan “kendimiz gibi bir 

nesil yaratacağız” takıntısından 

vazgeçersek  önümüzde hiç bir engel 

kalmaz. 

Hak, adalet, ifade hürriyeti olmazsa 

olmaz. Didişilecek en son konu bunlar. Bu 

konularda cek-cak ile biten konuşmalar 

yapmazsak, hoşumuza gitmeyen kişi ve 

görüşlere dava açmazsak, fikrini 

beğenmediğimiz yazarı, çizeri, gazeteciyi  

ifadeye çağırmazsak 2004 yılındaki 

olağanüstü havayı yakalarız. 

Liyakat hem vatandaş için hem de 

ülkemiz için çok ama çok önemli bir konu. 

Sürekli mağdurlar yaratan mülakat 

sistemini savunmak gençlerin, ailelerin, 

ülkemizin  yararına değil. Mülakatların 

yarattığı mağduriyetleri görmezden gelmeyi 

bırakırsak, “Bizim partiden olana iş de var 

aş da var” ayrımcılığını terk edersek, 

Ecevit dönemindeki gibi liyakatli olan işe 

girer. Gençler de aileler de derin bir oh 

çeker.  

En azından bunların bir kaçını 

halledebilirsek, sıra diğerlerine de gelir.  

Kalan sorunların çözüleceğine dair 

toplumda olumlu bir algı oluşur.  

 Hata yapılmaz mı? Elbette hata 

yapılır. Fakat hatayı çok sürdürmeden, hızlı 

şekilde telafi yoluna gidersek bıraktığı 

hasarı azaltmış oluruz.  

            Didişen değil işini yapan, seyreden 

değil, üretim yapan zarafet sahibi bir 

toplum olalım artık. İnsanımız da 

ülkemizde bunu hak ediyor. 

          36. sayıya kadar hoşça kalın.  

          Herkese iyi seneler. 
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KUŞKONMAZ AYRILIKLAR  

 (Gülçin Yağmur AKBULUT)  

 

Misafir edecek yerim kalmadı ayrılıkları 

kuşkonmaz rengi bir yalnızlığın tam 

ortasındayım 

kurumuş gül destesi hüznü 

ufukta toz zerresiyim 

 

Her mevsim ayrı bir fırtınayım 

yapraktan   teyelli kanatlarla uçuyorum  

dağlardan yamaçlara 

hangi rüzgar dağıtıyor  

asumanda tutuşan bulutları 

 

Bilseydim  bu kadar sevdiğini buzulları 

uzatmazdım güneşe doğru ellerimi 

gecikmiş maviler çiziyorum gözlerinden 

gökkuşağı bir yeşilse bir de kırmızı 

 

Takvimlerde biriken  denizlerden akıyorum 

okyanuslara 

sana bırakıyorum  akıntısız kıyıları 

uçurum kenarlarında  kırlangıç kuşlarını 

bekleyen  

sonsuz bir muamma bahçesi  Yağmur’un 

düşleri 

            

 

 

 

          SEN DESEM 

         (Faik KUMRU) 

 

Gözümün önünden hayalin geçer 

Hüznüm kadeh kadeh efkârı içer 

Buğu buğu hasret hep beni seçer 

Gönül kafesimi kırma sen desem 

 

Ne büyük nezaket hoş sefa geldin 

Düşte bile esen zamansız yeldin 

Aşina yüzüme selamsız eldin 

Meccanen hâl hatır sorma sen desem 

 

Her kelamın zehir baştan ayağa 

Sayende mevtayım çıkan şafağa 

Hicranla düşerken kara toprağa 

Esrik yüreğimi yorma sen desem 

 

Kalbe sızın girer inceden ince 

Hayatım aşikâr sense bilmece 

Vaktimin bütünü zifiri gece 

Ecel saatini kurma sen desem 

 

İçte kavgam biter düşer mahkeme 

Hakikat bu değil dilim kekeme 

Harabe hanemi gelme tahkime 

Zelzele misali vurma sen desem 
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     KIZIMA NASİHAT 

     (Hamiyet KOPARTAN) 
   

Dinle kızım, sana nasihat olsun: 

Her “sevdim” diyene sakın aldanma! 

İyi dinle sözümü, öğüt olsun: 

Her gelip geçene sakın inanma! 

 

Sevgi vardır, seni basitleştirir. 

Cevher olmak varken gidip pul olma! 

Sevgi vardır, seni sabitleştirir. 

Elin bahçesinde solan gül olma! 

 

Değerlerin, inancın, çizgin olsun. 

İncitmeye, incinmeye yer verme! 

Gerekirse acın, gözyaşın olsun. 

Değer görmediğine değer verme! 

 

Dinle kızım, bilmezsin niyetini, 

Seni heves için sevenlerden geç! 

Sonra ağır ödersin diyetini, 

Sevginin ömürlük olanını seç! 

 

O güzel saçını süpürge etme, 

Kimseye yaranamaz, toz olursun. 

Aklına yüreğini gölge etme, 

Elin ağzına düşen, koz olursun. 

 

İstersin, içini sarmasın keder. 

Tuttuğu ele dayanacak bilek, 

İstersin ki bir lokma ekmek yeter. 

Yeter, yüreğin yaslandığı yürek. 

 

Nevşehrî, sözün sana çare olsun. 

Her kız değerini kendi belirler. 

Unutma, kulağına küpe olsun. 

Seni de sen eden seçimlerindir!                          

       

 

 

 

 

 

 

                 NEREDESİN? 

(Binnaz Deniz YILDIZ) 

                                                               

Yorgun bir ömrün sonundayım şimdi. 

Umut etmeyi bıraktığımdan beri. 

Öylesine bitap selamlıyorum saatleri. 

Düşünüyorum, her dem seni ve yalnız seni. 

Canım, can yoldaşım,hayat ağacım, 

Neredesin? 

Sızım sızım sızlıyor burnumun direği. 

Aynalara  küsüyorum nedensiz. 

Kovalıyorum suretinin izlerini. 

Gönül parem, can yoldaşım neredesin? 

Yalnızlık işledi kemiklerime dek. 

Kırk yerinden kırılıyor her biri. 

Gözlerim uzak mesafeler zincirinde nicedir. 

Gelir diyorum bir ihtimal çıkar gelir! 

Sonrası yok sonrası ölüm sessizliği! 

Yerini doldurmuyor hiçbir şey. 

Canımı teğet geçen bu yüreği neyleyim sensiz! 

Bu bakışları, bu elleri… 

Bu sabahları neyleyim … 

Bu akşamları… 

Odalar öylesine boş… 

Öylesine kederli… 

Kimsesizim  kimsesiz! 

Sokağa bırakılan bir çocuk gibi… 

Yetimim tarifsiz… 

Astığım duvarıma tüm fotoğraflar,  çaresiz! 

Ah gönül yaram, ah ince sızım neredesin! 

Kaldırımlar ki ıslak … 

Bu yağmur ki hiç dinmeyecek! 

Geceleri gelir sesin belli belirsiz… 

Doğrulurum karanlığa, 

Sarılırım sen yerine bu kaypak karanlığa! 

Yediğim her lokma, 

Düğüm düğüm boğazımda… 

Neredesin gönül yaram neredesin? 

Bilir misin ki üşürüm sevgisiz? 

Yer gök bile acır halime böyle sersefil! 

Hatıran gelir de aklıma, 

Düşerim kuyulara perperişan ; 

Ah,  kanayan yaram ! 

Özlem kor olup da düşer gönlüme nicedir. 

Neredesin köz yangınım, neredesin! 

 



 

  

 
  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 2 0 ,  S A Y I : 3 5  
Sayfa  6 

Sayfa  6 

                 YAŞ ISLAK 

         (Mehmet Şirin AYDEMİR) 

Estiğinden beri kavak yelleri başımda 

us ıslak, 

ıslak bir düştür 

gezdiren beni dağ bayır 

kıskacındayım 

saman sarısı bir  mevsimin, 

arsız aralıksız yağar 

tek hecelik mavzer yağmuru 

ıslık ıslık çal beni yerden yere 

sarpa sardın hayallerimi 

eflatun bir akşamın son yokuşunda 

ateş ıslak, güneş ıslak 

şiir şiir yağarsın 

ikindisine ömrümün 

güz gülü ıslak 

köpük köpük bulutlanma öyle 

buğulandım bak, göz ıslak 

hey krizantem! 

haydi kır inadını... 

fayını yalnızlığın 

bacasında duman tütmez 

bucağı yüreğimin 

sensiz 

sessiz 

geçiyor ömür yaş ıslak 

 

 

          

 

 

 

                      VEDA 

           (Senanur YILMAZ) 

 

Ayrılığa vuslat demi  

Bugün veda demi. 

Delice bakmak isterken, 

gözlerimi kaçırıyorum güzel gözlerinden. 

Dökmemek adına veda hüznünü 

sarılmadan, kaçıp gitmek istiyorum. 

Fedakârlıkların 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 
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            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. 

 

        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.. 
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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.. 

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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                 ANILAR 

            (Nilüfer UÇAR) 

 

giz kazanın sıcağında üşüdüm 

nar zamanın yorgun biten gününde  

gerisi poyraza takılı anların kısa filmi 

ayaklanan suyun isyanı 

büyüdü halkanın gözbebeğinde 

hepsi bir nefeslik varoluş  direnciydi  

 

dal hamile tomurcuğuyla kaldı 

bahar hevesli umut güneşinde  

 

cennet sanıldı yerin üstü 

uçurum, zinciri mühürlü bir yolculuk  

üryan yaşamın kollarında 

cemre özsuya düşeyazarken yaşandı 

 

incinmek için uğraşmış gibiyim  

oysa incinmek ne çok sızlatır içimi 

gün yakmamıştı yanık tenimi  

oysa yokluğun yaktı günlerimi 

 

aşkın hayal gücü bir avuç serzeniş 

ha bugün ha akşamın sabırsız sabahı  

unut maviyi doğuran göğün düşkün 

yüreğini 

ürkek beyazlığın baş kaldırış serüveninde 

yorgun nasip, sırasını bekler çare uğruna  

eşsiz- dostsuz keşkelerin yığın sessizliğinde  

 

dünü andım borçsuz ve bedelsiz  

kırpık yılların hesapsız dağılışına dem 

vurarak  

hani umut  geleceğe açılan kapıydı 

zaman mahremiyle  girince  cümle kapıda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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. 
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AYRI AYRI AYRILIK 

    (Oktay GÜLER) 

 

 

Ayrılık, kadın... 

Ayrılık nedir bilir misin sen? 

Ne araya giren yollar, 

Ne kapanan kapılar... 

Ne tren tarifesi ceplerde 

Ne kırlangıç sürüsü göklerde 

Ayrılıkmış insanın içini dökmekten 

vazgeçmesi. 

İpi kopmuş gibi yerlere saçılan 

boncuk gözlerini 

Birer damla gözyaşı olarak 

toplaması içine insanın. 

 

Gün güneşten önce 

Sen hepsinden önce başlarsın. 

Ey sarıldığım zaman şehrin 

ışıklarının bile aramızdan sızmasını 

istemediğim kadın. 

Ey uğruna öldüğüm, can verdiğim 

kadın. 

 

-Gelmedin cenazeme.- 

 

Bittim 

Tükendim 

Yıkıldım 

Yıldım 

Kayboldum 

 

Bilirim 

Uykum gelmiyorsa eğer 

Uyanmak istediğim yerde 

değilimdir. 

Düşüm kadarsın kadın  

Düşün işte ne kadarsın? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
  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 2 0 ,  S A Y I : 3 5  
Sayfa  12 

Sayfa  12 

USTA DEDİ Kİ 

(Cemal KARSAVRAN) 

 
toprak susuz  

toprak kıraç  

toprak taş  

ekmek arpa  

ekmek çavdar  

ekmek mısır  

yatak dam(ahır)  

bir göz oda  

ve koyun koyuna  

bir köşede bağlı inek buzağısıyla  

Anadolu’da bir kasaba  

kışlar kış  

ayaz, yaz kadar yakıcı  

yazlar sıcak  

iki yanı keskin bıçak  

çatlayan toprak  

çavdar tarlası  

sancılı bir bahar  

patika yol  

ve sancılı bir doğum  

usta dedi ki  

Allah rızkını verir  

 

höllük bez  

ısıt ısıt koy  

e bebeğim e  

tahta beşik  

salla yavrum ağlamasın  

umuda yolculuk  

yağmura dua  

bir hafta  

kırk gün  

güneş kavur kavur kavururken toprağı  

gölgede bebek  

temmuzun onbeşinde  

kara sinekler gözlerde  

oğul verir.  

nasırlı eller  

altın sarısı çavdarda  

çatlamış dudaklar suya hasret  

usta dedi ki  

bu yılda bitiğiz  

umut gelecek yıla  

 

baba çoban  

anne ırgat  

otlaklar taş  

tarlalar kocabaş  

eller kan içinde  

yalın ayak yarı çıplak  

ho der babam  

o köy senin bu köy benim  

bir sığır çobanı  

bir koyun çobanı  

yarı hak verilir yarı verilmez  

yollar yokuş  

üç yıl  

beş yıl  

karın tokluğuna  

çocuklar amele  

çocuklar okulsuz  

okuyup da muallim mi olacaklar  

usta dedi ki  

okursalar..  

kim güder sığırları  

ırgata kim gider  

 

yıllar yıllar içinde  

birbirini aratır  

anne yorgun  

baba bitkin  

göze gurbet görünür  

ama nasıl  

evden bir kuş uçar  

kanadı kınalı  

gelin ederler telli duvaklı  

birde yiğitleri var deli dolu  

erkek olacak ya  

aklı bir karış havada  

ne gaz dayanır ne fitil  

ders çalışır geceler boyunca  

az kaldı ilk mektebin sonuna  

biter bitmez  

şehir alır onu da  

okuyacak büyük adam olacak  

kurtaracak anne babasını da  

şehir renkli dünya  

şehir umut  

kurtlar sofrasında  

ekmek aramaktır  

yatağı mekanı belli değildir  

düşer yollara  

usta dedi ki  

bitmez bu sevda  

 

ağa düşmüş balık  

sarılır yengeçlere  

sahipsiz ve kimsesiz  

her uzanan ele  

simsarlar kol gezer  

şehir varoşlarında  

o hala ayakta  

köprü altı, parklar  

sıcak sokuluşlarla  

kaybolur gecenin karanlığında  
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her doğan gün  

sancılı bir umuttur  

hasrete, özleme  

kahve köşesinde boyacı  

çığrış bağrış ara sokaklarda satıcı  

balonlar renk renk  

uçuşur gökyüzünde  

teyyareler selam götürür sılaya  

dur durak bilmez  

ayak işlerinde  

çırpınır kanadı kırık serçe  

zaman zaman  

tutunacak dal arar  

ideali var ya...  

usta dedi ki  

düşte kalır okumak  

adam olmak  

bu gidişle...  

 

meslek gelir akla  

işe başlanır  

hoş geldin hayat eri  

yer süpürme  

ayak işleri, ufak tefek işler  

yeni bir hayat.  

iş tarifi yapılır  

şunu şöyle yap  

bunu böyle yap..  

söylediklerime kulak ver  

elini kullan; dikkat et; seri ol..  

kafa; parmak dirsekleriyle  

eller; çekiç sapıyla  

ayaklar; tek ayak üzerine dikelmekle  

eğitilir..  

güven sağlar  

anahtar verilir  

günün ilk ışıklarıyla koşar  

fedakar eleman kimliği ile  

her şeyde o her işte o  

gün onunla başlar onunla biter  

ekmeğini sever  

emeğimi sever.  

usta dedi ki  

aferim..  

sende gelecek var  

sırt sıvazlar  

 

bir hafta  

bir ay  

bir yıl  

karşılığı istenir emeğin  

orası olmamış burası olmamış  

dikkat etmelisin  

sabretmelisin  

azmetmelisin  

daha çok öğreneceklerin var  

çok çalışmalısın çok..  

dikkat ettim  

çok koştum  

çok çalıştım  

bakınmadım sağıma soluma  

gün nasıl başladı nasıl bitti  

anlayamadım  

düşlerime taşıdım  

emeğimi işimi..  

yorgun bitkin düştüm gecelere  

usta dedim...  

işi öğrendim.  

emeğimin karşılığı..  

yoruldum.  

tatil; istirahat  

usta dedi ki  

olur..düşünürüz.  

 

işler yoluna girmiş  

zaman zaman dank eder  

okuma arzusu  

ekmek su gibi  

ikinci eğitimi düşler düşünde  

balıklama dalar  

bir akşam üstü  

bir elinde kitabı  

bir elinde işi  

akşama ders, aş, bulaşık  

günler su gibi akıp geçmekte  

artık hem işçi hem öğrenci  

baharın ılık ılık esintisi  

güneşin yaza göz kırptığı  

bir bahar sabahıydı  

bir mayıs bin dokuz yüz yetmiş yedi  

ellerinde bayraklar  

sokaklar bayram yeri  

istanbul türküler çığırır  

işçi öğrenci köylü  

her yönden yürüyüş kolu  

ve taksim meydanı  

yumruklar çekiç iner haksızlığa  

ve otuz yedi can  

taksim meydanı mezar  

usta dedi ki  

yıldırmasın seni bunlar  

 

baba yoksul  

köy yoksul  

toprak alınır bir kaç parça  

gurbetlik görünür diğer çocuklara da  

birer birer uçuşurlar  

kimi okumak  
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kimi iş sevdasına  

gidenler dönmez geri  

Anadolu  

ilgisiz, bakımsız, eğitimsiz  

devlet toplu katliamda  

ekonomik politikalarıyla  

hayvancılık, tarımda  

şehir her gecen gün  

yeni çalkantılara gebe  

işçisi emekçisiyle  

işsizlik cığ gibi büyümekte  

kapanan fabrikalar  

sıkıldıkça sıkılan kemerler  

patladı patlayacaklar  

sokaklar yığınla eğitimsiz gençler  

sevdalar duman duman  

usta dedi ki  

herkes ekmek peşinde  

 

yıllar su gibi akmakta  

yaş yarıya yaklaşmakta  

dümen almış gemi  

çıkılan uzun yolculukta  

güneş vurmuşken kana  

sevmek aşık olmak yada  

saplanır sancıdır kalbe  

sevda ve umut yaşanılanlarla  

hakkıydı onunda bu  

yüreğindeki boşlukta  

sevdi, aşık oldu da  

sonbahara yenildi  

umut sevda dedi ya  

bitti bitecek derken  

filiz verdi yeniden  

umuda yolculukta  

usta dedi ki  

yaşam bitmedikçe  

sevda bitmez ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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… 
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              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 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

              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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 GÜZELLIKLERDEN YAZMAM GEREK 

(Gülnar FERRUHKIZI) 

 

Şiir yazmam gerek 

Kederi  

Hüznü 

Umut kıran konuları değil de 

Güzellikleri yazmam gerek. 

 

Sevgiden bahsetmem gerek 

Gerçekte var olan  

Ilık ılık kalbi ısıtan  

Huzurlu kelimeler 

Gülümseten cümleler 

Kurmam gerek 

Güzellikten yazmam gerek. 

 

Sıcaklığıyla içimizi ısıtan 

Kışında bizi selamlayan 

Gökyüzünün aydınlatıcısı 

O parlak sarı ışıktan 

Güneşten yazmam gerek. 

 

Gecelerimizi aydınlatan 

Yıldızlarıyla gökyüzünü süsleyen 

Karanlıktaki güzellikten 

Aydan yazmam gerek 

Güzelliklerinden yazmam gerek. 

 

Yağmuru, çamuru 

Soğuğu, sıcağı 

Kuraklığı, bataklığı 

Tabiatına aşık olduğumuz 

Var olan, bizi var eden 

Tüm güzelliklerden yazmam gerek. 

 

Şiir yazmam gerek 

Umut vaat eden 

Geleceğe sevgiyle bakan 

Geçmişin kötü anılarını unutturan 

Gönüllerde yeni bir umut yaradan 

Tatlı konulardan konuşmam gerek. 

Herkese hayatı sevdirmem 

Herkese gerçek sevgiyi anlatmam gerek 

Yalnızca güzelliklerden yazmam gerek. 

 

 

           ANSIZIN GELİR 

(Muhammed Mustafa DEMİR) 

Bu dünya, fani dünya 

Gideceğiz bir gün, belli değil. 

Yaşamaktan zevk alın, iyi yaşayın. 

Gülün, eğlenin, kötülüğe bulaşmadan 

Of of diyorum, çünkü ; 

İş işten geçmeden, hemen düşünmek 

Bu böyle kolay değil, gerçi   

Herkes başka görüyor hayatı 
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BİR SUSKUNLUĞUN EŞİĞİ 

(Ümmühan SÜNGÜ) 

Çığlıklar var kulaklara değmeyen,  

Suskun bakışlar içinde kimse konuşmaz.  

Susarsan ölürsün, ruhun ölür.  

Sesini duyursan, yine ölürsün, yaparlar.  

Vahşilerden örülmüş bir duvar,  

İnsanlığa set çekiyor,  

Çığlıklara engel oluyor.  

Bir kâbus gibi çöküyor topluma insandışılar 

,  

Ölümdür,  

bir suskunluğun eşiği.  

Hele sevgi hissinden mahrum o vahşiler...  

Kan akıtırlar ruhlarından, kirlenir yaşamak.  

İçten içe bitiyor insanlık,  

Tahtakuruları sarmış yüreklerde.  

Ölümdür,  

bir suskunluğun eşiği.  

Her gün yeniden ölüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       SUÇ 

   (Oyhan Hasan BILDIRKİ) 

Gökyüzü gri, ağır ve iç sıkıcı bir renk almıştı. 

İnsanlarda bir telâş, böyle havalarda doğan bir 

acelecilik hâli vardı. Birkaç ihtiyar, Ulu 

Cami’ye giriyordu. Yüce ve tunç bir ses, ezan 

okuyordu. Adamın gözleri, dolu dolu oldu. Kar, 

hızını arttırmıştı. Saçlarına seyrek sepen de olsa 

kar düşmüştü. Fakat adam, saçlarına düşen bu 

kardan korkmuyordu. Seneler öncesinin 

izleriydi bunlar. 

Kar, beyaz kelebekler inceliği içinde bir o yana, 

bir bu yana savruluyordu. Adam, caminin sol 

köşesine dirsek vermiş, orada mıhlanıp 

kalmıştı. Gitmek, kimsenin bilmediği yerlere 

gitmek istiyordu. İçindeki “kal” diyen ses, onu 

çaresiz kılmıştı.  

Gitmeli miydi? Bu güzelim şehri gerilerde 

bırakmalı, dağların ardına düşen yollara 

düşmeli miydi? Oysa adam, adı gibi biliyordu: 

“Her dağın ardında bir gurbet yatar...” 

Kar, hızlanmıştı. Ortalığa bembeyaz bir sis 

çökmüştü. Adam, burnunun ucunu bile 

göremez olmuştu. 

Küçük, garip bir satıcı geçti önünden. Adama, 

önce bir iki baktı. Gördüğü yüzdeki ifadeye bir 

anlam veremedi. Camekânını tıkırdattı, olmadı, 

duyuramadı. Hâlbuki adam, onun gözlerinin 

içine bakıyordu. Küçük satıcı da bu bakıştan, 

besbelli ümitlenmişti. Belki son simitleri, bu 

adam alırdı. Hem karnı aç bir adama da çok 

benziyordu. Alsaydı şu simitleri, küçük satıcı 

kurtulur, kendine de ilerideki bayiden bir “ikinci 

cigarası” alırdı. Kısa günün kârını da böylece 

çıkarmış olurdu. 

Küçük satıcı da daldı. Camekânını kaldırımın 

ucuna bıraktı. Mahsustan adamın yanından 

biraz uzaklaştı. Adam, hâlâ işin farkında değildi 

veya öyle görünüyordu. Caddeden, arabalar da 
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bir gelip, bir gidiyorlardı. Adam, bir sigara 

yakmak için doğruldu. Sol iç cebinden çıkardığı 

“Yenice”sini yaktı. Dudaklarının ucunda tut-

tuğu sigarasını, sanki yutarcasına derin derin 

içine çekti. Dumanını olanca hızıyla savurdu. 

Küçük satıcı elleri cebinde, ağzında yarım 

yamalak bir ıslıkla geldi, yaklaştı. Sigaraya 

dikkat kesildi. İç çekti. 

- Amca, karnın açtır. Bu simitleri alsana! 

Adam, yine ilgisizdi. Sanki satıcının sesini 

duymamıştı. Bu sefer, küçük satıcıya cesaret 

geldi. Cebinden çıkardığı kibriti ateşledi, 

havaya attı. Yanan kibrit, adamın yüzüne çarptı. 

Adam, yine aldırmadı. Onun bu kayıtsızlığı, 

küçük satıcının hoşuna gitmişti. Önce 

alabildiğine korkmuştu. Kim bilir, belki 

kendisine kızar, belki birkaç tokat atar, onu 

başından savardı.  

Hâlbuki adam, işin farkındaydı. Varsın küçük 

de gönlünce eğlensin, diye düşünüyordu. Hem 

sonra, kendisi de böyle değil miydi 

çocukluğunda? Ele avuca sığdığı yoktu. 

Küçüğe dikkatle baktı. 

- Adın ne senin? 

Küçük satıcı burnunu çekti. Alışık olduğu 

biçimden şaşmadı. Elinin tersiyle burnunu sildi. 

Adamı kızdırmak istiyordu. Ellerini cebine 

sokarak, yine ıslık faslına başladı. 

Adam, kaşlarını çatarak, kızgın bir ses tonuyla 

sordu: 

- Adın ne senin? 

- Salih... 

- Güzel! 

Oysa küçük satıcı, hiç de beğenmezdi adını. Bu 

defa diklenerek adamın yüzüne baktı. Sol 

gözünün altındaki siyah beni gördü. Adamın 

kaşları, haddinden fazla kalındı. Sağ yanağında 

da derin bir bıçak izi vardı. Seyrek sakalları, bu 

izi gizleyememişti. Burnu, irice bir yapıya 

sahipti. Kaşlarının üstüne, yer yer kar 

düşmüştü. Yüzünün çirkinliğine rağmen, 

gözleri gülümsüyordu. 

- Senin, dedi küçük satıcı. Adın ne? De 

bakalım. 

Sesi, emredici bir tonda çıkmıştı. Arkasında 

eski bir ceket vardı. Gömleğinin yakasındaki 

üst düğmesi kopmuş, bağrı açıkta kalmıştı. 

Elleri kir içindeydi. Boynu da öyleydi. 

Pantolonunun iki dizi yamalıydı. Ayağındaki 

çizmelerden sağdakinin burun kısmı, delikti. 

- Galip, dedi adam. Niye sordun? 

Beriki omuz silkti. Burnunu çekerken; 

- Hiiç, dedi. 

- Nasıl hiç? 

- Hiiç... 

Adam, ilk defa gülümsedi. Simitçi çocuk da 

kahkahayı bastı. Camekânını yerden kaldırdı, 

kapağını açtı. 

- Alsana bunları. Bak, sıcak sıcak. Dumanı, hâlâ 

tütüyor. Şimdi çıktı fırından, alsana. 

- Canım istemiyor. Hem sonra karnım da aç 

değil. 

- Olsun... 

- Yok canım, dedi adam.  

Çocukla çocuk oldu. Ceplerini karıştırdı, 

bozukluğu da yoktu. Karnı aç olmasına açtı 

ama canı hiçbir şey yemek istemiyordu. Yalnız, 

çocuğa acımıştı. Simitlerin parasını ödeyip, 

onu, başından savacaktı. 

Karşı kaldırımdan bir genç seslendi: 

- Simitçi, baksana... 
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Küçük satıcı, adama; 

- Sen bilirsin, dedi ve karşıya geçti.  

Camekânında iki simit kalmıştı. Genç kız burun 

kıvırdı, onların bayatlığını ileri sürerek, almadı. 

Yanındaki genç irisi, sarı tüylü oğlana; 

- Haydi yürü, dedi. Görmüyor musun, bayat 

işte? 

Onlar biraz uzaklaşınca küçük satıcı, kendi 

kendine sövdü. Fırına varıp tekrar simit alsa, 

olmaz. Vakit epeyce ilerlemişti. Birazdan akşam 

olacaktı. Hem kar da hızlanmıştı. Caddeler, 

gelip geçen arabaların üstleri, bembeyazdı. Bu 

havada iş de olmazdı. Gözleri yerdeki ıslak iz-

marite takıldı. Tam onu almak üzereyken, 

adamın; 

- Salih, dediğini duydu. 

Birdenbire caddeye fırladı. Bir arabanın acı fren 

se-si duyuldu. Arabanın çevresi kalabalıklaştı. 

Araba, vur-muştu ona. Eli, yüzü kan içindeydi. 

Yanağının sağ yanı patlamıştı. Boğuk bir 

iniltiyle konuşabildi. Henüz yumulmak üzere 

olan gözlerini, iri iri açtı, karşısında adamı 

gördü. 

- Alsana bunları, diyebildi. Al... sa....na!  

Adam, ağır adımlarla, karın yağmasına, hızını 

arttırmasına aldırmadan, kalabalıktan ayrıldı. 

Karşıya geçti. Son bir defa, kalabalığa baktı. 

Caddenin ortasında, kırılan camekândan 

savrulan iki simidi gördü. Yüreği bur-kuldu. 

Hiç durmadı, uzaklaştı gitti. 

 

 

 

 

 

 

     SEN ÇOK ÇALARSIN ABİ!.. 

              (Bahattin GEMİCİ) 

            

   Aylardan temmuz, tepemde kızgın güneş; 

ortalık kavruluyor. Asfalta çıktım. 

Küçükkuyu’dan Altınoluk’a gideceğim. 

Yaklaşmakta olan dolmuşa el kaldırdım. 

Şoföre selam verip muavin koltuğuna 

oturdum. 

   Şoför elli yaşlarında irikıyım biri. Tıraşsız 

yüzü güneşten iyice yanmış. Hemen 

sohbete başladık. Yalçın henüz çocuk yaşta 

Kars’tan gelip İstanbul’a yerleşmiş. Uzun 

yıllar orada çalıştıktan sonra kentin 

trafiğinden, gürültüsünden bıkmış; buralara 

kapağı atmış. Yedi yıldır Küçükkuyu 

Edremit hattında yolcu taşıyormuş.  

   “Boş gidiyorsun!” dedim. 

   “Ramazan nedeniyle böyle abi… Diğer 

günler yoğun. Sezon bitince işler yine 

kesat…” 

   Dolmuş sağ şeritte yavaş yavaş ilerliyor, 

birer ikişer yolcu topluyordu. 

   “Altınoluk kaça?” 

   “Üç lira.” 

   “Akçay?” 

   “Dört.” 

   “Bozuk yok muydu be abla?.. Ne olur 

bozuk verseniz! Yakında bakkal dükkânı 

yok ki bozdurayım. Biraz da bizi düşünün 

ya!..” 

   Yalçın söylene söylene paranın üstünü 

verdi. Sahil boyunca el kaldıran müşterileri 

görünce yüzü gülmeye başladı. 

   “Ayakta durmayalım. Sıkışalım lütfen!..” 
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   “Şoför Bey, sıkışacak yer mi kaldı?” 

   “Hayret bir şey ya!.. Arkalar boş. Ne olur 

biraz geriye gitseniz.” 

    Yolcular balık istifi gibiydi. Şoför dikiz 

aynasından arkayı kontrol etti: 

   “İdare edelim arkadaşlar. Az sonra 

Narlı’da inecek var.” 

   Oturduğu koltukta iyice sıkışan orta yaşlı, 

gözlüklü, şişman bir kadın derin bir of 

çekti: 

   “Şoför Bey, insan bu kadar sıkıştırılmaz 

ki!.. Yer kalmadıysa müşteri almayın!..” 

   “Abla, öyle düşünseydim sizi de 

almazdım.”  

   “Söylediğin laf mı şimdi? O zaman 

dolmuşta yer vardı…ˮ 

   “Kızmayın be abla! Biz de ekmek parası 

kazanmak istiyoruz. Sakin olun. İnince 

doğru plaja gidin. Atlayın denize, bir güzel 

serinleyin. N’olur bu sıcakta birbirimizi 

üzmeyelim…” 

   Yalçın, ancak benim duyacağım bir sesle:  

   “Biraz zayıflasa sıkıntı yaşamayacak… 

Ne var bu kadar tıkınacak? Görüyorsun 

abi… Güneş milletin başına vurmuş, hemen 

parlayıveriyorlar. ” 

   “Parasını vermeyen var mı? Mavi 

gömlekli kardeşim!.. Size söylüyorum. 

Ücretinizi ödeyin lütfen.” 

   “Ha!.. Ben mi? Kusura bakmayın. 

Dalmışım da…” 

   Yalçın yine fısıltıyla: 

   “Numara yapıyor. Böyleleri her zaman 

çıkar. Adamı enayi yerine koyuyorlar; 

görüyorsun anamız ağlıyor. Benzinin kaç 

para olduğunu bilmiyorlar sanki...”   

   Dışarıda kavurucu bir güneş. Sahil boyu 

denize giren çocukların cıvıltıları, kumsalda 

güneşlenen bikinili kızlar, neşeli gençler… 

Kafelerden yükselen müzik sesleri… 

Masmavi denizin üstünde uçuşan beyaz 

martıların çığlıkları ve uzaklardan son sürat 

gelen kırmızı bir tekne; ardında köpüklü 

dalgalar…  

   Şoförün yanında oturmak hoşuma 

gitmişti. Sanki dolmuşun sahibi bendim ve 

elemanımın çalışmasını yerinde izliyordum. 

Yarı açık pencereden giren rüzgâr içeriye 

hoş bir serinlik veriyordu. Şoför yolcu 

alıyor, indiriyor; bir eliyle direksiyon 

sallıyor, öteki eliyle para üstünü veriyordu. 

   “Yalçın Bey işiniz zor!” dedim. 

   “Kolay iş var mı be abi?..” 

   “Sana bir yardımcı lazım. Beni muavin 

olarak işe alsana…” 

   Yalçın birden ciddileşti. Yüzüme baktı; 

elbisemi, ayakkabılarımı süzdü. Bir süre 

söylemekle söylememek arasında gidip 

geldi:  

   “Abi, sen çok para çalarsın!..”   

   Afalladım... İnsan tanımadığı birine nasıl 

böyle bir söz söyleyebilirdi? Hani bunu 

bana biri sokakta söylese tokadı 

yapıştırırdım, ama adam direksiyonda; 

canımızı teslim almış…  

   “Anlamadım!.. Ben mi?.. Ben mi çok 

çalarım?.. Nerden çıkardın bunu?..”       

   Dönüp baktım; herkes pür dikkat bizi 

dinliyordu. Bu lafın altında kalamazdım. 

Yalçın’ın ağzının payını vermeliydim. Önce 

alttan aldım: 



 

  

 
  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 2 0 ,  S A Y I : 3 5  
Sayfa  21 

Sayfa  21 

   “Sen ne diyorsun?.. Ben birinin beş 

kuruşluk hakkını yesem uykularım kaçar.” 

   Sonra çok önemli biriymişim gibi;  

   “Hem sen benim kim olduğumu biliyor 

musun?..” dedim. 

   Yalçın’ın hakkımda böyle bir yargıya 

varması beni çok üzmüştü. Bir kahkaha 

patlattım; şaşkınlığımdan, çaresizliğimden, 

öfkemden… 

   “Demek ben çok çalarım ha!.. Beni başka 

biriyle karıştırmış olmayasın?” 

   “Yok abi, karıştırmadım.” 

   Bir insan nasıl böyle terbiyesiz, patavatsız 

olabilirdi? Dilin kemiği yoktu; insan her 

düşündüğünü söylememeli, ama her 

söylediğini iyi düşünmeliydi. Hukuka göre 

iddia sahibi iddiasını kanıtlamakla 

yükümlüydü ama memlekette hukuk mu 

kalmıştı? Çaresiz, masum biri olduğumu 

ispata çalışacaktım.   

   “Bakınız Yalçın Bey!.. Ben milletvekili, 

bakan değilim, başbakan hiç değilim; ben 

sade bir vatandaşım.” 

   Bazı yolcular gülmeye başlayınca 

elimdeki gazeteyi Yalçın’a gösterdim. 

İktidar mensuplarının yolsuzluk haberleri 

manşetlere taşınmıştı. Ülke adeta 

yağmalanıyor; fabrikalar, madenler, 

limanlar yabancılara, yandaşlara peşkeş 

çekiliyordu. 

   “Yalçın Bey, ben emekli bir öğretmenim. 

Otuz sekiz yıllık meslek hayatımda 

öğrencilerime iyiliği ve doğruluğu; 

başkasının hakkını yememeyi öğrettim. 

İstesem de hırsızlık yapamam.” 

   “Ben yapmam diyenleri çok gördüm 

Hocam!..ˮ 

   “Allah!..Allah!..” diyerek başımı 

salladım. Bu adam hiç de laf anlayacak 

cinsten değildi. 

*** 

   Bazı siyasetçiler; milletvekilleri, bakanlar, 

başbakanlar hırsızlık yapıyor, ağalar 

köylünün, patronlar işçinin emeğini, alın 

terini çalıyorlardı. Azınlık zenginleştikçe 

çoğunluk yoksullaşıyor; açlık, eğitimsizlik, 

hastalık kol geziyordu. Uluslararası tekeller 

etnik ve dini çatışmaları körüklüyor; 

insanlar arasına fitne fesat sokarak 

toplumları birbirine kırdırıyor; ölüm 

üzerinden büyük paralar kazanıyorlardı. 

Zenginler para hırsıyla doğayı yağmalıyor; 

toprağı, havayı, suyu kirletiyorlardı. Bu 

yüzden bitki ve hayvan türleri giderek 

azalıyor; iklimler değişiyor; hortumlar, 

seller, taşkınlar oluyor, dünya yaşanmaz bir 

hale geliyordu. Bu böyle mi gidecekti?.. 

   Aç kalan bir insan hayatta kalabilmek için 

hırsızlık yapar; fırından ekmek, komşunun 

bağından elma, karpuz çalardı. ‘Ömrümde 

hiç çalmadımʼ diyen yalan söylerdi. Aklım 

çocukluk günlerime gitti. Yoksul bir 

aileydik; babam marangozdu. Düzenli bir 

işi yoktu. İlkokula başlayalı bir ay olduğu 

halde bana alfabe almamıştı. Her gün 

öğretmenden azar işitiyordum. Bir gece 

yarısı herkes uykudayken kalktım; babamın 

cüzdanından bir lira aldım. Ertesi gün 

doksan kuruşa bir alfabe aldım. Artan on 

kuruşla simit alabilirdim ama bundan 

vazgeçtim. İşin farkına varan babam akşam 

bizi sorguya çekti. Üç kardeşin en 

küçüğüydüm. Suçumu itiraf edince hemen 

kulağıma yapıştı; parasını istedi. Alfabeyi 

gösterip on kuruşu verince dayak yemekten 

kurtuldum. Bu olaydan sonra annem; 

“Oğlum, bir daha senin olmayan bir şeye 

sakın elini sürme. Doğruluktan ayrılma!” 
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diyerek bana unutamayacağım bir hayat 

dersi vermişti. Geçmiş günlere dalıp 

gitmiştim ki Yalçın’ın sesiyle kendime 

geldim: 

   “Abi, ağzım yandı bir kere. Hayatta 

kimseye güvenim kalmadı. Ölmüş babam 

mezardan çıkıp gelse ona da güvenmem. 

Çok olaylar yaşadım... Sana hangi birini 

anlatayım? Geçenlerde gariban bir 

delikanlıya acıdım; işe aldım. Birkaç gün 

düzgün çalıştı. Sonraki günler durum 

değişti. Baktım hesap tutmuyor, açık 

veriyoruz; ‛Olabilir, bir gün yola gelir,’ 

dedim. Bir akşam üzeri muavin yine az para 

teslim edince; “Üstünde başka para var 

mı?” diye sıkıştırdım. Olmadığını 

söyleyince arabayı tenha bir köşeye çektim; 

yapıştım yakasına. Oğlanın cepleri para 

doluydu; Allah yarattı demeden giriştim; 

zorla aldım. Kovdum gitti. O gün bu 

gündür…” 

   “Tamam, Yalçın Bey. Olabilir… Ama sen 

beni düpedüz hırsız yaptın yahu!” dedim. 

Sinirlerim iyice boşalmıştı. Bir kahkaha 

daha attım:  

   “Demek ben çok çalarım ha!.. Hani öyle 

az da değil!..” 

   Ben güldükçe Yalçın’ın yüzü asılmaya 

başladı; kırdığı potun farkına yeni yeni 

varıyordu. Bu Ege sahiline tatil yapmak için 

gelmiştim. Almanya’dan aldığım emekli 

maaşıyla gül gibi geçinip giderdim. 

Amacım şoförle yol boyu sohbet etmek, 

şakalaşmaktı. Altınoluk’a yaklaşınca 

ışıklarda ineceğimi söyledim. 

   “Yalçın,” dedim, “Konuştuklarımızı 

aynen yazacağım. Haberin olsun.” 

   Yüz ifadesi ciddileşti. Bozuntuya 

vermemeye çalıştı: 

   “Yaz abi! Memnun olurum. Ben de 

okumak isterim.”  

   Gülerek vedalaştık. Dolmuştan indikten 

sonra kendimi tutamıyor, katıla katıla 

gülüyordum. Yol boyu giderken herkes 

dönüp dönüp bana bakıyordu. Birinin, 

“Yazık, adamcağız kafayı yemiş!” dediğini 

duydum. Altınoluk’taki çınar altında 

buluştuğum Hasanoğlan’dan sınıf 

arkadaşım Mehmet Ali Ünal’la tavla 

oynamaya başladık. 

   “Dikkat et, ben çok çalarım ha!” deyince 

şaşırdı. Dolmuştaki olayı anlatınca gülmeye 

başladı:  

   “Yenilirsem çaldığına hükmederim, ona 

göre haaa!..” 

   Akşam üzeri Küçükkuyu’ya dönmek için 

başka bir dolmuşa bindim. Muavin 

koltuğuna oturdum. Şoförle kısa bir 

sohbetten sonra beni işe almasını söyledim.  

   “Başım gözüm üstüne abi. Ne demek? 

Senden iyisini mi bulacağım?.. Ne zaman 

istersen gel başla.”  

   “Ama ben çok çalarım. Ona göre!..”  

dedim. 

   “Estağfurullah abi… O ne biçim söz? 

Başımla beraber. Çalacak insan hiç öyle 

söyler mi?” 

   Adamın insan sarrafı olduğu belliydi ama 

ondan bir öykü çıkaramazdım. Bir dahaki 

sefere Yalçın’ın dolmuşunu bekleyecektim.  
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KUMDAKİ AYAK İZİ 

(Hüseyin OPRUKLU)  

 

Elimde bir iğne, ayağıma girmiş 

kıymığı çıkarmaya çalışıyordum yine. Serçe 

parmağımın zayıf bulduğu yerinden 

girmiş,için için ilerliyordu.Hani hiç 

beklenmedik bir anda gelip çöken davetsiz 

misafir gibi.“Ne yapacağım?” diye 

soruyorum kendi kendime. Önce ne yapsam 

bilemedim. Bildiğiniz kıymıklara hiç 

benzemiyordu bu. Nefesimi ensesinde 

hissetmeye görsün, hemen hızlanıyor, 

yetişemiyordum. Etim bana itaat etmiyor, 

onun emirlerine uyuyordu adeta. Ya da 

bana öyle geliyordu. Bilmiyorum. İçimde 

bir kıymıkla dolaştığımı söylesem kim 

inanacaktı? Surlarımda delik açtıkça 

arkasında bıraktığı karanlık boşluğa koyu 

kıvamlı irinli su doluveriyordu hemen. 

Çaresizliğe bulanmış bir öfkeyle bekleyip 

durdum. 

Çocukken ailecek pikniğe 

gelişlerimiz canlandı gözümde. Bir 

keresinde ayağım toprağa değsin, enerji 

boşalsın diye çıplak ayakla dolaşırken 

rastlamıştım ona. Ansızın en zayıf bulduğu 

yerden girmişti. Sonra elimle nereye girdi 

diye bakarken annem geldi yanıma.“Ne 

oldu yine?” dedi.“Kıymık battı,”dedim 

yüzümü ekşiterek “çıkmıyor.” Bir dedektif 

titizliğinde ucunu dağladığı iğneyi alıp belli 

belirsiz delikten kıymığa ulaşmaya çalıştı. 

Çabası boşa çıkınca “Ne inatçıymış!““…..” 

demişti annem “İçine yürümüş bu.” İğnenin 

her hamlesinde canım yanıyor ama sesimi 

çıkaramıyordum Terlemişim nasıl! Ne 

zaman sonra yakalayıp çıkarınca 

zonklaması bir nebze kesilmişti ayağımın. 

Sonra sırrını gülümseyerek fısıldamıştı 

annem “Çok sıkma, boş da bırakma!” 

demişti. “Yoksa?” Yoksa ne olurdu 

bilmiyordum. Oysa şimdi farklıydı. Fark 

etmemişim ne zaman, nasıl battı.  

Öncekinden daha büyük ve ucu çatallıydı 

bu sefer. İşin kötüsü çıkmayan bir leke gibi 

sıktıkça derimi daha derine nüfuz ediyordu. 

Geçtiği yerleri torpilleyerek ilerliyordu. 

Annem yanımda olsaydı yine çıkarırdı ama 

yoktu işte. 

Balkona çıkıyorum nefes alırım 

diye.  Sokakta yürüyen bir çifte ilişiyor 

gözüm. Sekerek yürüyor kadın, ona da 

batmış kıymık belli ki. Erkeğe yaslanmak 

istese de o bir adım önde gidiyor. Hızlı hızlı 

giderken arkada kalmış kadına dönüp 

bakmıyor bile adam. Çıkarmaya cesareti 

yok belki de diye düşünüyorum. Mutfağa 

giriyorum. Kokulu sığınağımda bir kahve 

iyi gelir diye ocağa çakmağı çakıyorum. 

Ne yapacağımı bilmiyordum 

oysa.“Yeter bi dur!” demeye kalksam,beni 

duymuyor sessizce yoluna devam 

ediyordu.Üstüne üstlük bir de etimin 

seğirmesi yok mu? Gizli bir anlaşma 

yapmış gibi sürdürmüştük işbirliğini uzun 

süre. Herkes umursamaz gibi davranıyor 

ama biliyordum herkesin umurunda 

olduğunu. Olur ya öyle; rahat vermeyen diş 

ağrınıza hiç yokmuş gibi davranırsınız ya. 

Onun gibi! Onunla daha nereye kadar 

yaşayabilecektim? Çaresizliğe bulanmış bir 

öfkeyle bir hamle yapmaya kalksam boşa 

çıkaracaktı. Kararlılığından biliyordum 

bunu. İçten içe yanan odun gibi ilerleyişini 

kontrol edemiyor, yaka yaka gidiyordu 

içimi. Karanlık dehlizinde aynı ritimde 

ilerlerken sert bir yere çarpınca yön 

değiştiriyor, ben içime doğru büzüşürken o 

genleşiyordu. Bir set çekmeyi düşünsem de 

önüne, ilerledikçe köstebeğin kabarttığı 

toprak gibi kabarıyordu içim. Ne zaman 

sonra can evime doğru yürümeye yeltenince 
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kararımı verdim. Hayatımı kâbusa 

çevirmesine daha fazla izin veremezdim.  

Şimdiye kadar neler batmıştı da 

çıkarmıştım. Bir bilseydi? Çıkarmak değil 

de söküp atmıştım hepsini işte. Bunu mu 

atamayacaktım. Hayatımın rutin refahından 

vazgeçmemek adına katlanıyordum. İşin 

garibi ilk başta pek şikâyetim yoktu. İçiniz 

gıdıklanır ya hani, öyle bir şeydi. Ben rıza 

gösterdikçe durmuyor, beslendikçe etimden 

iyice semiriyordu. Sonra kimseye belli 

etmeden acı çekiyordum. Başkaları ile 

paylaşsam azalır mıydı? Onu da 

bilmiyordum. 

 Her şeyin ağırlığından sıyrılmak için 

kıymığı da yanıma alarak çıktım evden. 

Sarmaşık gibi dolayınca kollarını, hareket 

edemeyeceğimi sanıyordu. Sansın!Kılıcımı 

kuşanmıştım, hamle için tam da uygun 

zamandı. Daha fazla beklemeden onu 

ininde bulup çıkaracaktım. 

Annem de gelmek istedi destek 

olurum diye.Üzüleceğini bildiğimden şahit 

olmasını istemedim. “Yok,” dedim “ben 

hallederim.”Yapabilir miydim bunu? 

Yapardım. İçimi kimseye dökmeden 

içimden dökülsün istedim.Bir cesaret 

koyuldum yola. “İstemiyorum,” dedim 

“çıkarın gitsin.” Önce ayak diretir gibi yaptı 

çıkmamak için. İnadına bakılırsa tahtaya 

çakılmış paslı çivi gibi zor çıkacaktı belli 

ki.Neyse ki umduğum gibi olmadı; 

kararlılığımı görünce yelkenleri suya 

indiriverdi. Etimi kanırta kanırta çıkarken 

epey iz bırakacak sandım. Çıkarken 

içimden intikam almayı düşünsem de hayat 

benden daha çabuk davranırdı biliyordum. 

Boş verdim. 

Akşamın yumuşak karanlığında ne olacak 

kaygısı kalmamıştı içimde. Kapı çaldı 

sonra. Baktım babam. Görmek nasıl iyi 

geldi, özlemiştim epey.“Gidelim hadi 

bize.”dedi. Nasıl sevindim.“Olur,“ dedim 

neşeyle “Gidelim.”Kıymığın çıktığı yere 

yaklaşıp baktım, kumdaki ayak izi gibiydi. 
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            HAYAT NEDİR? 

(Adem ARSLAN) 

 

Yürümek mi, durmak mı, yoksa kendini 

bulmak mı? 

Hayatın anlamını çözmek mümkün mü?   

Bu sorular bazen kafama takılır.  

Araştırdığım alimler, filozoflar konuyla 

ilgili tanımlar yapmışlar.  

Bunları birleştirdiğimde, hayatın ahlaklı bir 

duruş, ilimli bir yürüyüş olduğuna inandım. 

Ahlaklı duruş nedir?  

Ahlaklı duruş, doğru, dürüst ve çevresine 

sevgi yaymaktır.  

İlimle yürüyüş nedir? İlimle yürüyüş 

araştırıp, sorgulayıp ve bilmek yolunda 

olmaktır.  

Yunus Emre’nin güzel sözleri konuyu 

aydınlatıyor: “İlim ilim bilmektir, İlim 

kendin bilmektir sen kendini bilmezsen bu 

nice okumaktır”. Kendini bilmek nedir?  

Kendimizi bilmek yani çözmek kendi 

aynamıza bakabilmektir, bakmak da yetmez 

içindeki gizli duyguları keşfetmek gerekir, 

keşfetme de bitimsiz bir arayış olabilir.  

Buradaki kilit nokta da sabırdır. Sabır ile 

ilim yolunda olursan bitmez dediğin, çok 

kısa sürede biteceğini, imkânsızların sadece 

düşüncelerin karanlığı olduğunu, ilim ışığı 

ile her şeyin aydınlandığını göreceksin. 

Düşün, huzuru, mutluluğu ve sevgiyi! Yeter 

ki iste, sabır ile, merak ile, sevgi ile, ilim 

ile, iste! Kendi ile kendin olmak… Aşkta 

yolunu bulmak! Sabır ile durmak! Sevgiyi 

ve ilimi yaymak, sendedir. 

 

 

MODERN TÜRK AYDINI 

        - PEYAMİ SAFA- 

                     (Muhsin ÇELİK) 

 

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Yalnızız ve 

Fatih-Harbiye gibi eserleriyle tanıdığımız 

Peyami Safa'nın edebî kişiliğinin yanı sıra 

siyâsî ve sosyal kişiliği de uzun yıllar 

tartışma konusu olmuştur. Kavgacı 

mizacıyla bilinen Safa, değişken yapısından 

ötürü sıkça eleştirilere maruz kalmış lakin 

savunma mekanizması sayesinde yapılan 

eleştirileri kolaylıkla savuşturmuştur; ister 

haklı olsun, ister haksız... Kendisine 

yöneltilen eleştirilerin büyük kısmının önce 

Safa'nın "dış görünüşünü", sonrasında 

"fikirlerini" ele alması ise karşı tarafın 

aciziyetini açıklar niteliktedir. 

 

1899'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir 

Peyami Safa. Soyunun baba tarafından 

Fatih Sultan Mehmet'in hocası 

Akşemseddin'e dayandığı bilinmektedir. 2 

yaşında, Servet-i Fünun dönemi 

şairlerinden olan babası İsmail Safa'yı 

kaybetmiş ve Yetim-i Safa olarak anılmaya 

başlanmıştır. Edebiyat dünyasına ise 11 

yaşında yazdığı bir hikayeyle atılmış, daha 

çocuk yaşta parlak geleceğinin belirtilerini 

açıkça göstermiştir. Bir yandan geçim 

sıkıntısı, bir yandan yakalanmış olduğu 

kemik veremi; bunalımlarla örülü bir 

çocukluk geçirmesine neden olmuştur. 

Daha sonra bu durumu Dokuzuncu Hariciye 

Koğuşu adlı eserinde ele almış ve edebiyat 

dünyasına mutlak surette ismini tanıtmıştır. 

Safa, çocukluk yıllarını bir yazısında şöyle 

değerlendirir: "Fakirlik ve hastalık 

dirilticidir. Korkutur ve iradeyi kamçılar, 

uyuklayan enerjileri uyandırır... Başarmak 

için korku da ümit kadar şarttır. İnsana 

fakirliğin ve hastalığın öğrettiklerini hiçbir 

okul ve kitap veremez." Haklıydı. Öyle ki, 

15 yaşında- geçim sıkıntısı ve hastalık 
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sebepleriyle liseyi terk etmiş bir öğrenci 

olarak- öğretmenliğe soyunmuştur. 

Fransızcayı- sünnet hediyesi olarak 

Abdullah Cevdet'in hediye ettiği iki ciltlik 

PetitLarousse sözlüğünün ışığında- kendi 

çabalarıyla öğrenmiş ve Birinci Dünya 

Savaşı yılları içerisinde Fransızca 

öğretmenliği yapmıştır. Hatta ilerleyen 

yıllarda bambaşka bir boyuta atlayıp 

“Türkçe İzahlı Fransız Grameri” kitabını 

dahi yayınlamıştır. 

     19 yaşında ağabeyi İlhami ile birlikte 

“Yirminci Asır” adında bir gazete çıkararak 

gazeteciliğe atılmış ve ömrünün sonuna 

kadar kalemini elinden düşürmemiştir. 43 

yıl aralıksız yazan Safa, hayatını 

“kalemiyle” kazanmıştır. "Yaşlanarak 

değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman 

insanları değil armutları olgunlaştırır." 

diyerek 19'una kadar adeta bir ömür 

yaşayan Peyami Safa için şu cümleyi 

rahatlıkla kurabiliriz: Hiç kuşku yok ki 

yaşamıştır. Yaşlanmadan, zamana ihtiyaç 

duymadan yaşamıştır. 

 

Modernleşmenin- bilhassa Cumhuriyetin 

ilanından sonra yapılan yeniliklerin- toplum 

üzerinde yarattığı bocalama, eserlerinde 

kendine geniş bir yer edinmiştir. Doğu-Batı 

sentezini benimsemiş ve çoğu eserinde bu 

durum üzerinden ilerlemiştir. Cumhuriyet 

sonrası Mustafa Kemal'in safında yer alan 

Peyami Safa, Atatürkçü olmakla birlikte 

Atatürk'ü hiçbir zaman doğruluk ölçütü 

olarak görmemiştir. Fikrimce, günümüzün 

bazı sözde Atatürkçülerinden en temel farkı 

da bu tavrıdır. Öyle ki, Peyami Safa ve 

Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı bir 

anekdot oldukça önemli bir örnek teşkil 

eder. Peyami Safa'nın 25 yıllık arkadaşı 

Vecdi Bürün'ün anlattığına göre, bir 

edebiyatçılar toplantısında Mustafa Kemal, 

Halit Fahri Ozansoy'a "edebiyat" sözünden 

ne anlamamız gerektiğini sorar. Sorusuna 

yetersiz cevap veren Ozansoy'u oradakilerin 

şaşkın bakışları içerisinde "Olmadı efendi, 

olmadı." diye paylayarak yerine oturtur ve 

kendisi tanımlar "edebiyat" kavramını. 

Açıklamalarının ardından alkış bekleyen 

Atatürk'e bu kez Peyami Safa, şaşırtıcı 

cesaretiyle "Olmadı Paşa Hazretleri çünkü 

tarifiniz iptidâî (ilkel) ve kurûnuvustadır 

(Orta Çağ'a aittir)." der. Atatürk'ün isteği 

üzerine Peyami Safa, "edebiyat" 

kavramının tarih içindeki değişimini ve 

gelişimini anlatmak için alıntılar yaparak 

kavramı izah eder. Atatürk, "Çok teşekkür 

ederim Peyami Beyefendi. Haklısınız. 

Benim edebiyat anlayışım Selânik’te ‘Genç 

Kalemler’ devresine ait. Ayrıca hiç meşgul 

olduğum da yok. Bizi aydınlattınız." der. 

Ardından Atatürk'ün Safa'yı çağırması 

üzerine yanına oturur ve toplantının sonuna 

değin sohbet ederler. 

 

1920'lerin sonlarında Nazım Hikmet'le 

tanışmıştır. Nazım Hikmet'le tanışmasının 

beraberinde Peyami Safa da- dönemin 

birçok aydını gibi- bohem hayatına dalmış 

lakin romancılığının dönüm noktası da kezâ 

bu yıllar olmuştur. Aziz Nesin'in anlattığına 

göre bir gün Nazım, Peyami'ye: "Nedir 

yazdığın saçma sapan şeyler... Niçin bu 

anlattıklarını bir roman yapmıyorsun? 

Cingöz Recaileri bırak da bunu yaz!" der. 

Ardından yazması için destekler ve 

nihayetinde Peyami Safa, ortaya çıkan 

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nu Nazım 

Hikmet'e ithaf eder (1930). Nazım, "Eğer 

ıstırabı, azabı ve neşeyi coşkun bir 

ciddiyetle duyan öz ve halis halk kitleleri 

okuma yazma bilselerdi, bu romanın, on 

bin, yüz bin hatta bir milyon satması işten 

bile değildir." diyerek tabiri caizse geleceği 

görmüştür. Her ne kadar benimsediği 
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ideolojinin istikbali için aynı eylemi 

gerçekleştirememiş olsa da...  

1935'te Nazım Hikmet ile Peyami Safa'nın 

birbirine yönelttikleri eleştiri okları büyük 

bir kalem kavgasını da beraberinde getirir 

ve ikilinin yaşadığı bu polemik, edebiyat 

camiasında büyük yankı uyandırarak 

dostluklarını nihayete erdirir. 

 

1930'ların başlarında Peyami Safa'nın 

fikirleri liberalizm cephesinin etrafında 

şekillenmiş fakat etkisi uzun sürmemiştir. 

Nazım'la yakın olduğu yıllarda "bolşevik" 

olarak nitelendirilse de yöneltilen iddiaları 

da her seferinde reddetmiştir. Polemik 

yıllarında Nazım Hikmet, Peyami Safa'nın 

mason locasına dahil olmaya çalıştığını 

ancak 3 kez reddedildiğini söyler. Safa 

yalanlamaz fakat 3 rakamının ancak 

abartıdan ibaret olduğunu belirtir. 

Masonluk ve liberalizmi temel olarak 

incelediğimizde iki düşüncede de "aydın" 

ve "özgürlük" kavramlarındaki anlayış son 

derece benzerlik gösterir. Dolayısıyla 

Peyami Safa'nın, liberalizmin iktisâdî 

yönünden ziyade sosyal yönünü kendine 

ilke edindiği rahatlıkla söylenebilir. 

1935'ten sonra ise Safa'nın düşünceleri 

Nazım Hikmet'in zıt istikametinde 

şekillenmiş ve bu dönemde benimsediği 

anti-komünist yaklaşımı ömrünün sonuna 

kadar kararlılıkla savunmuştur. 1938'de 

Nebahat Erinç ile evlenmiş ve bu evlilikten 

Merve adında bir erkek çocuğu olmuştur. 

Safa; sadece çocukluk yıllarında sefalet 

içerisinde yaşamamış, ömrü boyunca hiçbir 

zaman tam anlamıyla varlıklı denilebilecek 

bir konuma gelememiştir. Gazeteci Gürbüz 

Azak şöyle anlatır: "...Ergun Göze'nin 

Nuruosmaniye'ye bakan odasından caddeyi 

seyrederken kısaca boylu, ceketinin kolları 

parmaklarını örtecek kadar uzun, yavaş 

yürüyen, irice kafalı ve gözlüklü bir adam 

dikkatimi çekti. Ergun'a sordum ve bana: 

"Bu senin sevdiğin güzel yazıları, o müthiş 

romanları yazan Peyami Safa'dır." dedi. 

Bütün kazancını yarı hasta yarı iyi hanımı 

için harcarmış. Parası yetmediği için de 

ikinci el kıyafet alıp giyermiş..." 

 

Peyami Safa, 2. Dünya Savaşı yıllarında ise 

çoğu muhafazakâr düşünür gibi Nazi 

Almanya'sını desteklemiştir. Hatta 

kendisine muhalif tavırlarıyla bilinen 

yeğeni ressam Behçet Safa'nın iddiasına 

göre, imzalı "Kavgam" kitabı dahi vardır. 

     Safa’nın edebî hayatını Nazım Hikmet 

öncesi ve sonrası olarak iki kısma 

ayırabiliriz. Nazım’dan önce “Server Bedi” 

takma adıyla edebî yönden değeri olmayan 

hikaye ve romanlar kaleme almış,tabiri 

caizse kalemini saban misali kullanmıştır. 

Nazım'dan sonra ise “psikolojik roman" 

türünde eserler vermiştir. Gazeteci-yazar 

olmasına rağmen tıbbî ve psikolojik 

konulardaki derinlemesine bilgisi bilhassa 

Yalnızız, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 

ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 

romanlarında göze çarpar. Özellikle 50’li 

yaşlarından sonra metafiziğe yakın bir 

anlayış benimsemiş, metapsişik konulara 

eğilim göstermiştir. Bu durumdan ötürü 

sanat camiası tarafından “mistik” olarak 

nitelendirilmiştir. Yalnızız romanı için 

roman tekniği ve bütünleşmiş fikirleri 

bakımından “Peyami Safa’nın en olgun 

romanı" ifadesini kullanmamız 

mümkündür. Yalnızız'da- Safa'nın hemen 

hemen her romanında olduğu gibi- Doğu-

Batı çatışması üzerinden olay örgüsü 

şekillenir. İdealizm-materyalizm/hedonizm 

ve madde-mânâ gibi çatışmalar ise romanın 

temel fikrini meydana getirir (Her ne kadar 

“izm"ler konusundaki tavrı olumsuz olsa da 

“izm"ler üzerinden değerlendirme yapmak 
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herkes için daha kolay ve anlaşılır 

olacaktır.). Romanda 150 yıl sonrasının 

ütopik diyarı olarak Simeranya'yı kaleme 

alan yazar, çoğunlukla diyalog arasındaki 

kesitlerle ütopyası hakkında bilgiler 

verir.Ayrıca Safa'nın metafizik konularına 

eğilimini ve materyalist düşünceden olan 

huzursuzluğunu bariz bir şekilde 

görebiliriz.Romanda Peyami Safa'nın 

görüşlerinin temsilcisi olan Samim'in bir 

sözü dikkatimi çekti. Ana fikrin tam 

anlamıyla bu birkaç kelime içerisine 

serpiştirildiğini düşünerek “Yalnızız" 

bahsini burada sonlandırıyorum. 

“Arşı geç, ferşiatla, sidreyiaş, 

     Gör ne var maverada ibrethiz.” 

1940’lı yıllarda ise milliyetçilik anlayışı 

üzerinde ilerlemiş ve bu hususta yazılar 

kaleme almıştır. 1950 yılında Cumhuriyet 

Halk Partisi için Bursa milletvekilliğine 

adaylığını koymuş lakin ülkede esen 

Menderes rüzgarı, partiyi olumsuz etkilemiş 

ve haliyle Peyami Safa seçilememiştir. 

İlerleyen yıllarda ise Cumhuriyet Halk 

Partisi'nin devrimci kadrosundan rahatsız 

olmuş ve partiden ayrılmıştır. 

Bir süre sonra, iktidara gelen Demokrat 

Parti'nin anti-komünist tutumunu takdir 

etmiş ve Menderes lehinde yazmaya 

başlamıştır. Safa'nın bu tavrının 27 Mayıs 

darbesinden sonra önüne çokça sıkıntı 

çıkardığı bilinmektedir. 27 Mayıs 

olaylarında “örtülü ödenek" davalarında 

Necip Fazıl, Yusuf Ziya Ortaç ve Yahya 

Kemal gibi isimlerle birlikte 

yargılanmıştır.1961 yılında oğlu Merve'yi 

kaybetmesinden sonra yaşadığı buhran, onu 

hayatına tam anlamıyla döndürememiş ve 

15 Haziran 1961'de insanlık Peyami Safa'yı 

kaybetmiştir. Necip Fazıl'ın, aralarında 

geçen sert polemiklere rağmen dostunun 

ölümünden sonra kaleme aldığı yazı, 

durumu özetler niteliktedir: "Kafası vardı. 

Kültürü vardı. Cümlesi vardı. Üslubu vardı. 

İç dünyası vardı. Hafakanları vardı. Çilesi 

vardı. Metafizik arayıcılığı vardı. İmanı 

vardı. Şüpheleri vardı. Nefsmurakebesi 

vardı. Estetiği vardı. Diyalektiği vardı. 

Cesareti vardı. Hasılı bir fikir ve sanat 

adamına gereken vasıflardan birçok payı 

vardı. Onun yokluğunu, ölüm tarihi olan 

bugün, bu vasıfların yokluğunda 

seyrediyoruz." 

 

Peyami Safa ömrü boyunca doğruyu 

aramış, hiçbir zaman hiçbir ideolojiye veya 

kişiye körü körüne bağlanmamış ve 

bağlananları da sert bir üslûpla eleştirmiştir. 

"Ancak 'izm'siz düşünebildiği gün insan 

zekâsının hürriyetinden ve genişliğinden 

bahsedilebilir. Kafamızın zinciri bu 

'izm'dir: Sistemcilik ve nazariyeciliktir." 

demiş ve 'izm'lerden- en genel tabirle- haz 

etmediğini dile getirmiştir. Hitler 

konusunda Aziz Nesin tarafından kendisine 

yakıştırılan birtakım eylemleri ise burada 

dahi dile getirmiyor, kaale alınamayacak 

derecede gülünç buluyorum. 

 

Safa'nın“yaratıcı sefalet” olarak 

nitelendirdiği çocukluk yıllarını, 

Nietzsche'nin "Seni öldürmeyen şey, seni 

güçlü kılar." sözüyle özetlememiz kezâ 

mümkündür. Bohem yılları ve değişim 

gösteren ideolojik yaklaşımlarını ise- 

şahsen- hakikati arayış olarak 

değerlendiriyorum. Hızlı düşünen 

insanların, fikirlerinin de aynı hızla 

değişmesinin tabii olduğu kanaatindeyim. 

Ömrünün sonunda modern, milliyetçi ve 

muhafazakâr bir zihniyete sahip olan 

Peyami Safa için "muhafazakâr" kelimesini 

kullanırken tereddüt etmemek elde değil. 

Zira günümüzde muhafazakârlar için 
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gözümüzde canlanan şekli Peyami Safa ile 

bağdaştırmak oldukça güç... Bu hususta 

tarihçi Rodney Barker'ın, İngiltere'nin ilk 

kadın başbakanı Margaret Thatcher için 

söylediklerini hatırlayalım. “Eğer 

muhafazakâr derken aklınıza her şey 

olduğu gibi kalsın, değişiklik yapılmasın, 

kaideler, değerler değişmesin diyen biri 

geliyorsa o zaman Margaret Thatcher 

muhafazakâr değildi. O bir radikaldi..." 

Evet. Tam olarak bu yönde düşünüyorsanız 

şunu söyleyebilirim ki: O zaman Peyami 

Safa muhafazakâr değildi.  

O bir radikaldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜÇÜK ADAM 

(Ayşenur AKIN) 

 

Nerede olduğumu biliyordum. Üç 

kere gelmiştim buraya. Üçüncü gelişimde 

ona rastladım. Yanıma telaşsız duruşunu 

sergileyerek oturdu. Hâlbuki insanlar 

vapura kendisini atmak için telaşlı idi 

önceki seferler. Yanıma neden oturduğunu 

bilmiyordum. Bu adam annemi eteğinden 

çeke çeke zorla götürdüğüm o filmdeki 

adama benziyordu. Yoo, hayır hayır! Bu 

adam o kadar şişman ve acımasız 

görünmüyordu. Üstelik eli sakalına her 

gidişinde gözleri üzerine basa basa 

kapanmıyordu. Ona baktım. Gülümsedi. 

Ağzının kenarındaki sakallar bıyıklarına 

göre daha çok beyazlamıştı. Annem: ‘’Şuna 

bak beyaz beyaz sırıtıyor.’’ demişti. ‘’Beyaz 

beyaz sırıtmak ne demek?’’ diye 

sorduğumda ‘’Aman okuduğum romanda 

geçiyordu oğlum küçüksün anlamazsın.’’ 

demeyi yeğledi. Adam acaba solumuzda 

bekleyen balıkçılara mı dalmıştı? Yoksa 

ellerini sakallarına her götürüşünde şu adını 

hatırlayamadığım filmdeki adam gibi 

birilerine saldırma planı mı yapıyordu? 

Küçük küçük oturdum. Ayaklarımı bir 

taraftan sallıyordum. Bankta en küçük 

yerde oturan bendim. O büyüktü, yaşlıydı 

çünkü… Sakalları vardı ve elleri kocaman 

sakallarını içine alabiliyordu. Bir anda 

hohlayıverdi. “Korktun mu evlat?” dedi. 

“Vapura mı yoksa balıkçılara mı 
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bakıyorsun amca?” dedim. Güldü. Çok 

ciddiydi, gülmez sandım. Aslında 

güldüğünde ağzı gözükmemişti ama soğuk 

havaya karışan boğuk nefesiyle güldü bana. 

“Küçük adam, sence vapura binmeli miyim? 

Yoksa şu ağa takılan balık gibi kurban mı 

olmalıyım?” dedi. Utana sıkıla “vapur…” 

dedim. Yerinden doğrulur gibi yaptı. 

“Gidince mutlu olacak mıyım?” diye sordu. 

“O adam ölüyordu” dedim. Filmin adı yine 

aklıma gelmedi. “Ölürüz be çocuk!” dedi. 

İkinci defa güldüğünde saçı ile sakalının 

bitiminden akan bir gözyaşı elime 

damlayıverdi. Burnunu çekti, güldü, 

güldüm ve gitti. Tıpkı o filmdeki gibi… 

Giderken ellerini cebine attı, sesinde 

anlayamadığım bir ifade ile: ‘’Eyvallah 

küçük adam!’’ dedi. Vapurun düdüğü 

çalıyordu, balıkçılar kovasını doldurmuştu. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
  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 2 0 ,  S A Y I : 3 5  
Sayfa  31 

Sayfa  31 

 


