
   



  

 
  

KÜNYE 

Sahibi:  Yusuf ARSLAN 

Tanıtım Sorumlusu: Engin YILDIZ 

Teknik Destek: Gökhan ÖZDEMİR 

 

 

DERGİ KURULU 

Niyazi YAŞAR 

Gürkan VURAL 

Neval SAVAK 

Özlem ERDEM 

Engin YILDIZ 

İsmail GÜNDOĞDU 

 

 

 

 

 

 Dergiye yazıların yollanacağı e-mail 

adresi:karakedi.dergi@gmail.com 

 

 

 

 

-Dergimiz ücret karşılığı satılmaz. 

Dergimizde yayımlanan yazıların tamamı 

gönüllük esasına dayalı olup sorumluluğu 

yazarına aittir. 

 

Kapak resmi: 

https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5
%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ
4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-
cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%
B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoH
CCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE
6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHA
AeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQ
tnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjX
on6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#img
rc=GjtKK1-aFnQY_M adlı sayfadan alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYIDAKİLER 

Senanur YILMAZ 

Kerem YILMAZ 

Faik KUMRU 

Gülçin Yağmur AKBULUT 

Rıdvan YILDIZ 

Hamiyet KOPARTAN 

Nilüfer UÇAR 

Mehmet Şirin AYDEMİR 

Binnaz Deniz YILDIZ 

Özge ARTIKASLAN 

Hızır İrfan ÖNDER 

R. Tuğrul OĞULATA 

Cemal KARSAVRAN  

Selvi YILDIRIM 

İkram GÜNEŞ 

Esra YEŞİLDERE 

Ahmet ALKAYIŞ 

Dizdar KARADUMAN 

Erhan TIĞLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karakedi.dergi@gmail.com
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M
https://www.google.com.tr/search?q=yeti%C5%9Fkin+van+kedisi&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ4oiz5YLpAhWD_4UKHSs-C2UQ2-cCegQIABAA&oq=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N+VAN+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlCPLVj3amCwggFoCHAAeAGAAcMBiAHaGJIBBDAuMjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=icOjXon6A4P_lwSr_KyoBg&bih=935&biw=1920#imgrc=GjtKK1-aFnQY_M


 

  

 
  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 9  
Sayfa  3 

Sayfa  3 

                               SUNUŞ 

Gezegenimiz corona virüs salgınıyla 

mücadele ediyor. Şimdiye kadar 200.000 kişi 

hayatını kaybetti. 

En iyimser tahminde bulunanlar bile 6 

ay sonrasına gün veriyorlar.  

Dileriz daha kısa sürede sona ersin. 

Türkiye’deki kayıplar da artıyor. 

Vaka sayısı 100.000’i aştı. 

Son bir haftada neredeyse 1.000 kişi 

hayatını kaybetti. 

Virüsle mücadele de hükümeti başarılı 

bulanlar olduğu gibi başarısız bulanlar da var. 

Daha başarılı olunabilir miydi? 

Kesinlikle evet. 

Yurt dışı kara-hava-deniz trafiğinde 

kısıtlamalar daha erken olabilirdi. 

Süreci belediyelerle birlikte ortak 

akılla, birlik beraberlikle yönetmek doğru 

olurdu. 

Milli bir kampanya düzenlendi, iyi de 

oldu. 

100. yılında Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 

Ramazan ayı geldi.  

İşyerlerinin kapandığı karantina 

günlerinde, kendimizi düşünmeyi bırakıp 

etrafımızdaki gariban ve yoksullara yardım 

etmeyi ihmal etmeyelim. 

Bir gün çalışmadığında evine ekmek 

götüremeyen milyonlar var. 

Corona virüsün yaşattığı dehşetten 

yeterince ders alıyor muyuz? 

 Alan da var, almayan da. 

Hala didişiyor, kavga ediyor, sen 

bilmezsin ben bilirim diyoruz. 

Aş, iş, sosyal hayat, sağlık yoksa gerisi 

teferruat. 

İnsanlar özgür ve mutlu değillerse sen 

yönetmişsin ben yönetmişimin bir anlamı da 

yok. 

Bunu corona virüs salgını bize 

öğretmediyse bir daha zor anlarız. 

Bugünden yarını planlamak için 

bugünlerden ders almak lazım. 

Bu dersi aldık mı? 

Umarız almışsızdır. 

.            BEN YALNIZIM 

(Senanur YILMAZ)       

 

Ben yalnızım. 

Bu sokaklar, insanlar, bu denizler, bu 

hayvanlar  

gözlerimin içine bakarak anlamazlar, 

giderler. 

Ben yalnızım  

Konuşurlar, biliyor edalarıyla 

kafa dengim yok şu dünyada. 

Kıldan incedir hani fikrim  

Söyleyin var mıdır iştiraka bir hüviyet, 

benzerim. 

Ya toprak altında, ya balçık içinde. 

Ben yalnızım, salt süzülmüşüm 

su gibi bu boz bulanık kalabalıklar içinde 

tekim.  

Hepinizden ayrı ve de soyut. 

Bunca yağmur ve kar arasında  

soğukla sıcak içinden değmeden, omzunuza 

dokunmadan geçer giderim... 

Doğar, büyür, yanılır, göçer giderim. 

Ben bir düşünce, yalnız bir kadın 

Oluk oluk kalabalıklar, çehreler içinde 

Derdimden dert 

Sır mührümden bir mühür daha yok 

Fikrime ne eş ne de bir dost 

sigarama, ateş yakacak kimseler yok. 
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      ÇÖP TOPLAYICISI 
(Kerem YILMAZ) 

 

Sağırdır varım yoğum  

Bir körüm çar çöp içinde  

Gözlerim duyarlıdır maviye  

Bir kuş görmeyi isterdim su üstünde  

Varlık gecenin yalanlarıdır   

Kaybolurum rüya caddelerinde  

Ne odum vardır ne de ocağım  

Bir çöp toplayıcısıyım   

Sokakta öğrendim ben sevmeleri  

Acıdır oyuncaklarım benim  

  

Farz edin ki oynuyorum bir suda  

Elimde oyuncak diye destelerce acı  

Gözyaşlarımın yarattığı dalgalar  

Vesile olur kuşların kaçmasına   

Bağırdığımı sanırlar gülerken  

Siz olsanız batardınız suda  

Ben çıkarım yine yeryüzüne  

Baksanız evime bir deste mavi ne vardır ne 

de yok  

Ama acı kaplı defterimin içi sevinçli bir 

pervane  

Yüzer bir çocuk gibi elbet gökyüzünde  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÂKİ İLE HASBİHÂL 2 

         (Faik KUMRU) 

 

Sırtıma yüklenmiş Erciyes dağı 

Dermansız dizimin çözülmüş bağı 

Efkâr meclislerden kesmez ayağı 

Müsaade ister alırım destur 

 

Mahsûlü toplamış yakmışlar bağı 

Sandalı batırmış çekmişler ağı 

Bize bırakmışlar çorak toprağı 

Islaha talibiz ekeriz huzur 

 

Bağrımız yaralı ararız merhem 

Fakirin cebine koyarız dirhem 

Gönlümüz zengindir bilsin el âlem 

Herkesin halinden duyarız gurur 

 

Soframız geniştir sunar ikramı 

Sinimizde kimse yemez haramı 

Misafir baştacı evin bayramı 

Tatlıdır dilimiz getirmez fütur 

 

Gözümüz perdeli bilir namahrem 

Her faniyi sever görür muhterem 

Ten binası sağlam temeli muhkem 

Gönül işçisiyiz imara memur 

 

Asırlık dert yandım bilirim sâki 

Dilim lâl olsa da kalem tiryaki 

Sözleri peş peşe dizip afaki 

İçimin sesini söyledim mecbur 
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            GEL 

     (Gülçin Yağmur AKBULUT)           

Sana "Gel" demek 

metrelerce kör kuyuya  

düşürmek içimdeki  

helezon çizen umudu 

Avazınca haykırmak 

dağların zirvesinde 

sana "Git" demek 

Seni özlemek  

en fırtınalı gecelerde 

altında devinmek sağanakların 

iliklerine dek ıslanmak 

hayta bir afacanın 

mahçup gözlerinde uslanmak 

Biliyorum ki 

seni çağırmak  

esrik tren katarlarının 

dizi dibinde ezilmek 

bulanık seherlerin 

avcumda erimesi çiğ tanesiyle 

Gecenin bitmek bilmemesi 

güneşin unutması doğmayı 

sensiz gülmek 

Munis bir kedidir 

soba başında gerinen 

seni düşünüyor olmak 

Gonca gül dikeninin 

yüzlerce kez  

batması aynı yerden 

ardına bakmadan gidişin 

evladı anneden  

koparmak gibi gelir bana 

ağacı topraktan sökmek gibi 

Senin hasretine düşmek 

beynime sürülmüş 

kuyruğu beş boğumlu  

akrepler misali 

hani kalbimi  

kör halatlarla 

demir pençelerle  

sökmek emsali 

damarlarımı kesip 

oluk oluk kanatmak timsali 

seni özlemek 

bakır menziller arkasına 

bir köşeye kıvrılıp  

umarsız sinmek gibi 

Hadi kalk da gel 

dağları delmeyeceksin  

parmaklıkları kırmayacaksın 

güneşi ayı  

eline almayacaksın 

Güllerle değil bana, 

dikenlerle gel 

ateşten yalımlarla gel 

gel de 

ölümlerle gel 
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YÜKSEK DOZDA 

(Rıdvan YILDIZ) 

 

İşlek bir maden ocağı gür ve siyah 

Hisseder kazmanın öfkesini  

De ölüm gelir uykulara karışır 

 

Türkiye’nin de yarısı hasta 

Partiler ilaçlara karışıyor/ yüksek dozda 

Samanı küflenmiş duvarlar/ eski 

yorgunluklar 

 

Vitrin mankenlerini gerçek diye yutturdu 

bir hoca 

- Bilerek ya da bilmeyerek 

Bu, son günleri çürük isyanların 

ve heybetli yalancıların 

-Sakal değil ki tevekkülün ölçüsü 

 

Zevkler salt bir oyuncak paranın 

saltanatında 

Kundaksız günler bırakıldı denize 

Korsana yasak var gerçeği seven yok 

 

Kuru fasulye değil ki sulanmış gerçekler 

Çeşit çeşit yarım her şey /sade bir tam 

isterim 

Ajanslar yalan döküyor her saat 

Çocuklar şeker seviyor 

 

Yeter artık sabır gürültüyü karşılıyor 

Ahtapot sülalesinin geçmişini seveyim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LEYLÂK RENGİ 

      (Hamiyet KOPARTAN) 

  

Bahar geldi mi bir gönle, 

Çiçekler açar leylâk renginde. 

Bereket değdi mi yüreğe, 

Yağmur yağar leylâk renginde. 

 

Delirir kan, coştukça coşar, 

Irmaklar leylâk renginde. 

Akıl baştan taştıkça taşar, 

Ummanlar leylâk renginde. 

 

Kış gelse, soğuk yaksa da 

Yağan kar leylâk renginde. 

Gök gürlese, şimşek çaksa da 

Fırtına leylâk renginde. 

 

Ecel gelse, nefes dursa da 

Ölüm leylâk renginde. 

Hayat bitse, kıyamet kopsa da 

Mahşer leylâk renginde.   
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  BENDEKİ SEN 

             (Nilüfer UÇAR)  

 

nehrin coşkun telaşında çırpınan sevincim  

rüzgârının yeğin dokunuş ezgisiyle  irisin 

hareli gülüşüne kanar gibi sevdim  sana 

verdim gün ve gecenin kilit dilini yıldız 

tozuna kardığım sevdanı, sevdamdan 

sevdim   

  

sen ki çocukluğumdan kalan  iğne oyalı 

günlerimin nuru iliklerimi titreten 

serzenişlerimin altın  zulası yalnızlığımın 

çilekeş burukluğu ölgün yıldızların titrek 

yüreği asırlık ömrümün  gurur nişanesi ve 

de suskun denizin sevimli öfkesi gibi bir 

sevi bendeki sen sevisi   

  

öğret bana sıcak vedanın renkli nefesini 

heyecanın yedi halini harflerin kilit 

taşlarındaki yankıyı öğret tek hecelik tutku 

cümlesini bul ve ver bana bendeki sen 

gerçeğini  

  

sabahın zinde tutsaklığım  gözbebeğimin 

susamış çiçeği belleğimin tamahkâr 

ürkekliği yağmursuz kanayışım çoğalt beni 

sendeki benle………  

  

ikiz birlikteliğimin sulusepken damlası 

unutulmuş mavi kanayışlarım sürgüsüz 

kelimelerin çağıl sokağı çiy tanesinin göl 

gamzelim dursun sendeki ben özüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DEĞİRMEN TAŞI 

          (Mehmet Şirin AYDEMİR) 
 

El çabukluğuyla değiştirdi 

zaman Dünyanın ivmesini 

kırdı çıkrığını 

ab-ı hayat kuyusunun 

düşmüyor suya aksi doru tayın 

güneşin büyülü raksına kapılmıyor, 

göğsüne oturalı insanın 

görünmez bir karabasan 

yarpuz kokusundan yoksun, yoksul 

ilkyaza uyanan kır 

kırk yerinden kırılalı 

kara parçasının şemsiyesi 

asit yağmurlarına maruz, mahsur 

Tendürek'in zirvesi 

ters ters bakıp durmakta 

isyandadır lalesi 

karabataklar daha bir batık dibine 

öfke köpüren denizlerin 

alazlanmıyor ebem kuşağı 

eksik esrik bahar havasından 

mahrum, mahzun sarm/aşık 

vazgeçti ışgın vermekten Cilo 

taşırdık mı bardağını yoksa 

çatlattık mı sabır taşını evrenin? 

istemsiz dört duvar dibine 

dizini kırdı beşer 

kırdığımızdan beri küresini tanrının 

haydi el yordamıyla büyütelim 

yeniden maviliğini gezegenin 

ucundan tut sende şu denizin, 

el atalım çarkına 

bu değirmen hepimizin 
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         KADIN 

(Binnaz Deniz YILDIZ) 

Ana rahminde doğdu kadın. 

Yaşanmamış bir hayat seçti kendine. 

Tutsak etti gülücüklerini, tüm bilinenlere. 

Krallığında bağdaş kurdu günden güne acı. 

Bir tutam sevgiyi yuttu, derman niyetine. 

Gövdesi salınarak geçiyordu hücrelerinden. 

Ve kayıp bir hüviyeti taşıyordu kadın sol 

cebinde! 

Yassı bir iğne incitiyordu kemiklerini. 

Battığı yerde kış oluyordu saçlarının silueti. 

Kusursuzdu kadın ana rahminde… 

Tırnakları büyürken kuşatıyordu tomar 

etleri. 

Ve renk seçiyordu kendine bel kemiğinde… 

Biraz toprak kokuyordu kadın, biraz da 

gökyüzü… 

Veyahut çam kolonyası ya da incir 

yaprağı… 

Kendiliğinden dönüşüyordu kadın. 

Ayrımsız ve isteksiz… 

Küçük biblolar koyuyordu asırlık dolaplara. 

Hiçbir nesne kımıldamıyordu yerinden. 

Farklı yerlerde aynı yazgıyla… 

Sürükleniyordu gecenin peşinden. 

Mecali yoktu güneşi görmeye. 

Güneş balçıkla bilendiğinden. 

Ayakları beton zemin üstünde… 

Her dans edişinde kırılıyordu bileğinden. 

Ana rahminde kadın… 

Çürüyordu azalarak! 

Kırmızı güller gerdanında bitiyordu 

kanayarak! 

Kimi zaman tarih yazıyor, kimi zaman tarih 

yıkıyordu. 

Fakat ölüyordu hep susarak! 

Ses, söz, sus! 

Kan, can, yan! 

Var, yok! 

İnsan var, kadın yok! 

İsmi var, cismi yok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       KARANLIK 

(Özge ARTIKASLAN) 

 

Karanlığın içindeyiz. 

Görmüyoruz, ama ellerin, 

Ellerin var. 

Ellerin saçlarımda olduğu sürece 

Karanlık en güzel yer. 

 

Bize yasak olun dediler, 

Bize gizli olun dediler, 

Parçalara böldüler 

Ama hep birleştik. 

 

Karanlığın ta kendisiyiz 

Acının en gerçeği 

Paçanın en çamurlu kısmı 

Ama; 

Anahtarı tanrıda bile olmayan bir sandıkta 

birbirimize kilitliyiz. 
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                ÖLDÜĞÜM ZAMAN 

          (Hızır İrfan ÖNDER) 

 

niçin ilkyazda doğup  

sonyazda ölür aşk 

ve hâlâ kısalır anbean. 

 

niçin bir güneş gibi  

yitip gider ufukta  

karanlığı kalır ayrılığın! 

 

niçin akordu bozuk bir saz gibi  

inletir yüreğimi?.. 

 

ey dostlarım 

dinleyin beni:  

öldüğüm zaman  

yitik aşkı arayan  

GÖNÜLLERE gömün beni… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SABRET 

     (R. Tuğrul OĞULATA) 

 

Her şeyin bir zamanı var, 

Ve başlayan her şey biter. 

Sen bitiremezsen bile, 

O, kendiliğinden biter. 

 

Sabretmeyi bilmeli insan, 

Acıya sabretmeli, 

Ayrılığa ve yokluğu da… 

Başarısızlığa, kaybetmeye dayanmalı, 

Sevgisizliğe, ihanete, aldatılmaya da… 

Önüne çıkan engellere direnebilmeli, 

Hayat için mücadele edebilmeli, 

Yaşanacak bir ömür için sabretmeli… 

Sabretmeli insan, 

Sabretmeyecekse eğer, 

Bir umutsuzluğa sabretmemeli, 

Bir de kendine olan güvensizliğe… 

 

Her gecenin bitiminde güneş doğar, 

Aydınlık geldiğinde, karanlık kaçar. 

Her şeyin bir devri var, 

Sabret, sevmediklerin de gider, 

Zamanı gelince, istemediklerin de biter. 
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HAYATSIN GECENİN KARANLIĞINDA 

              (Cemal KARSAVRAN) 

 
coşan bir ırmaksın yüreğimde 

içerim sevdamı ben kana kana 

doyulur mu deme senin sevdana 

coşarım sen olunca ruhumda 

 

çıplak tenim alev alır seninle 

gecelerim aydınlanır yıldızlarınla 

ay buluta girince sen gelirsin aklıma 

sımsıcak ellerin ellerimde 

 

ateş böceği olur düşersin pencereme 

sarılırım hasretle yanan kucağına 

dudağının ateşi dudaklarımda 

sönmüş bir volkandır yıllardan sonra 

 

deler gecenin karanlığını haykırışların 

tutuşur titrer tenimin her zerresi 

dayanılmaz ateşlenir kollarında 

korkma sakın yakmaz bu sevda 

 

geceler bitmesin sevdalar tükenmesin 

mum alevi titremesin dans etsin 

sarmaş dolaş aksetsin duvarlara 

hayatsın gecenin karanlığında 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEN HEP SENİ DÜŞÜNÜRÜM 
                (Selvi YILDIRIM) 

 

Ben her gece seni düşünürüm 

Herkes gittiğinde 

Balıkçılar kaybolup 

Denizler çekildiğinde 

Bulutların hayal kurup 

İstridyeler sevdiğinde 

Ben her an seni düşünürüm 

 

Ben her an seni düşünürüm 

Rüzgarlar duymaz 

El alem duymaz 

Kadehler duymaz 

Şarkılar duymaz 

Ben hep seni düşünürüm 

 

Ben hep seni düşünürüm 

Vişneler zamanı 

Ben hep seni 

Gülün solduğu gün 

Hazanın yazıldığı 

Ayrılıkların çığırtkanlığında 

Seni düşünürüm 

Sen bir düş olup  

Düşersin peşime 

Ben hep seni düşünürüm 

https://www.edebiyatdefteri.com/sevda/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/sevda/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/gece/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/yildiz/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/bulut/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/hasret/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/gece/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/sevda/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/gece/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/sevda/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/gece/siirleri/
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ÖZLEMİN YAKAMOZLARI 

       (İkram GÜNEŞ) 

 

Güneşin asilce doğduğu 

Bu kavruk tenli topraklardan 

Çatlamış dudaklarımla 

Eşsiz nağmeler bahşettim sana. 

 

Mem ve zinin diyarından 

Yani botandan 

Yani mezopotamyadan 

Bir şıvanın kavalından 

Sevda kokulu umutlar bahşettim sana... 

 

Doğu beyazıttan 

Yani bazidten 

İshak paşa sarayının gölgesinden 

Kaçak çay kıvamında 

Koyu anlamlı dizeler bahşettim sana... 

 

Petrolün kenti batmandan 

Yani şehr-i  êlehten 

Yılmaz güney sinemasından, 

"Arkadaş"ça ve bir o kadarda "umut"ça 

Avuç dolusu düşler bahşettim sana... 

 

Dingin zamanların yıldızlı saatlerinden 

Sevgi işlemeli müjdeler bahşettim sana... 

 

Yalın ayaklı mevsimlerin 

Soğuk günlerinden 

Kestane kokulu gülüşler bahşettim sana... 

 

Siyah ve beyaz öykülerin 

Yırtmaçlı satırlarından 

Onurlu sözcükler bahşettim sana.. 

. 

Amedin direniş yüklü surlarından 

Özgürlük sevdalısı notalar bahşettim sana... 

 

Ay ışığının masum aydınlığından 

Şarap tadında kırmızı güller bahşettim 

sana... 

 

Göğün en mavi halinden 

Çocuk yüzlü sevinçler bahşettim sana... 

 

Şiirle soluk alan bu yürekten 

Esmer terleyişler bahşettim sana... 

                İYİ ETSEM 

          (Esra YEŞİLDERE) 

 

Çok susadım sana 

İçsem kana kana 

Ruhundaki sudan 

Ellerimde duran 

Yokluğunu içsem 

Büyükçe kadehlerde 

Yüzündeki kesikleri 

Tek tek onarıp 

İyi etsem 
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YAŞAMI SEÇ SEVGİYLE 

      (Ahmet ALKAYIŞ) 

 

Yaşamı seç, 

Yaşamı sevgiyle  seç, 

Pahası ne olursa olsun  

Yaşamı seç  

Sevgiyle… 

 

Hayatın akışını izle, 

Zamanın geçmesini bekle bazı durumlarda 

Yaşanılacak olanı asla erteleme, 

Yaşamı seç 

Sevgiyle…  

 

Öyle bir gelecek ki, 

Ertelediklerini yaşamaya imkânın olmaz. 

İmkânın olsa bile, 

Yaşayacak mecalin olamaz. 

Yaşamı seç  

Sevgiyle… 

 

 

      
 

 

 

 

 

              
        

                   

      KALBİMİN ATEŞ KIYISI : 

         -SEMİHA TAŞ ÖZENÇ- 

(Dizdar  KARADUMAN) 
 

Emekli İngilizce öğretmeni olan Semiha Taş 

Özenç, kendisini şiir adına geliştirebilmek için 

Veysel Çolak yönetimindeki Karşıyaka 

Belediyesi Şiir Atölyesi’ni seçmişti. Düzenli bir 

biçimde atölyeye devam etmesi, onun her şair 

ve şiir okurunda bulunması gereken şiire içkin 

bilgi ve birikimleri doğru adresten edinmesi 

konusunda ne denli doğru bir karar verdiğini 

gösteriyor. 

Şiirle uğraşmak, şiir yazmak için şiir bilgisi ve 

birikiminin yanı sıra en azından duyarlı bir 

yüreğe sahip olmayı da gerektirir. Semiha Taş 

Özenç de duyarlı bir insan. Hele bir kadın oluşu 

onu daha bir duyarlı yapıyor. Atölyedeki 

çalışmalarının sonucunda Kalbimin Ateş Kıyısı 

adlı ilk kitabı, bu duyarlıkların bir birikimiydi. 

Kitabın ilk şiiri olan Kayıp 

İnsanlık’ta(s.5),insana ve özellikle de kadına 

yönelik her türlü şiddete karşı son derece 

duyarlı bir şiir öznesinin ağzından bütün bu 

kötülüklere karşı duyarsız kalan  insanlara 

büyük bir tepki gösteriliyor. “Aklım okşarken 

masumiyeti / hoyratça güldü bir ucu açık 

mermi / oyuyordu umudu iştahla 

kanatırcasına / insanlık sadece bakıyordu 

acıya // Güne büyü yapmış cehalet / pencereler 

peçeli, kapılar duvar, aşk yasak / kadın 

çığlıkları kaldırım taşlarında dalga dalga 

kelepçeli şafaklar yorgun…. ”   

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, 

Semiha Taş Özenç şiirinin önemli 

izleklerindendir. Yine Bir şeyler Oluyor(s.s.7) 

başlıklı şiirde insanların bunca yaşanan 

haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, 

yolsuzluklardan ve baskılardan sanki hiç haberi 

yokmuş gibi olan bitene karşı duyarsız 

kaldıkları vurgulanırken “ Tutulmuş köşe 

başları / ecel cani olmuş / gömlek dikiyor 

kefenden / yas biriktiriyor günler…” 

dizeleriyle yaşanılan acılar, insanın kanını 

donduran toplu katliamlar, cinayetler karşısında 
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“Bu insanlara neler oluyor böyle? Bu nasıl bir 

vurdumduymazlık, üzerinize ölü toprağı mı 

serpildi? Uyanın etrafınıza bir bakın neler 

yaşanıyor, insanın tüylerini ürperten, diken 

dikeneden.” diye okurun kendisiyle 

hesaplaşmasını istiyor.   

Ebem Kuşağı Umutlar(s.9) başlıklı şiirinde 

“Zulüm büyümüş azalan yıldızların / 

koyuluğunda, karanlık pusuda” diyerek yine 

gelecek kötü günlerle ilgili uyarıyor insanları. 

Bütün bu olumsuz koşullara karşın yine de 

iyimser bir hava içinde şiirin sonunda beklenen 

güzel günlere olan inancını ve umudunu 

yitirmiyor hiçbir zaman. Zaten onun şiirin bir 

özelliği de umut dolu bir iyimserlikle bitmesi. 

Bu tutumu da onun insandan umudunu asla 

yitirmeyişinden kaynaklanıyor; çünkü insana 

inanıyor ve güveniyor Semiha Taş Özenç. 

Hiçbir zaman bitip tükenmek bilmeyen töre 

cinayetlerine kurban edilen kadınlar, onun 

şiirinde sık sık yer buluyor. “ Zayıflıklar 

alabildiğine / omuzlarımızda yük töre / 

bıçaklar kadın tenimizde / kapanmadan 

açılıyor kesikler / katır karanlığı / insanı 

yakan coğrafya”  (Hayat, s.11)  

20 Temmuz 2015 günü Şanlıurfa’nın Suruç 

ilçesinde, Kobani’ye insani yardım götürmek 

üzere toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri 

Federasyonu üyelerinden 300 genç Amara 

Kültür Merkezi’de basın açıklaması yaptığı 

sırada İşid terör örgütünce düzenlendiği 

açıklanan bombalı bir intihar saldırısı 

sonucunda 33 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi de 

yaralanmıştı. İşte bu katliamda ve diğer canlı 

bombalama eylemlerinde onlarca, yüzlerce 

insanı katledenlerin yarattığı vahşet, insanın 

kanını dondurması gerekirken, bütün bunlara 

kayıtsız kalınmasının, kendinden olmayanlara 

karşı duyulan vahşet ve öfkenin insanlık dışı 

boyutunun korkunçluğunu daha etkili bir 

biçimde anlatabilmek için Semiha Taş Özenç, 

çoğu şiirinde olduğu gibi İnsanlık Mayası(s.13) 

başlıklı şiirinde de mecazlarla, kişileştirmelerle, 

eğretilemelerle, abartma, hüsn-i talil ve 

istifhamla  iç içe geçmiş sanatlı bir söyleyişe 

başvuruyor. Şiirde ahenge özen gösteriyor, 

zaman zaman iç ve dış uyaklarla, aliterasyon 

,asonans ve sözcük tekrarlarıyla şiirdeki ses ve 

anlam bütünlüğünü sağlıyor: “…//  Dallarımızı 

kırdı vahşet / öfke işledikçe tinimize / çoğalıyor 

dehşet gözlerimizde // Göğsümüze saplanan 

neydi / / Neydi içimizi böylesine boşaltan?/ 

Büyüyoruz ölülerimizle / bulutlar daha 

maviyken üstümüzde // Temmuzun kanı 

bulaştı terli toprağa,  acılardan gün doğuyor / 

/ kötülerin bahtına…// … dağılır yasemin 

kokuları, deler / taş duvarları sarmaşıklar”  

 “ Başı çekmiş yoksullukla yolsuzluk” (s.57), “ 

Almış başını gidiyor yüzsüzlük” (s.35),  “ sen 

yine de bir kulp bulursun / o’nu sevmek için 

son yarınında” (s.60), “ Her şey belini 

kırmakla başladı iki lafın”(s.53)… vb. 

örneklerden de anlaşılacağı gibi  Semiha Taş 

Özenç’in şiirlerinde yer yer deyimlerin 

kullanıldığını böylelikle de konuşma diline 

yaklaşma çabası içinde olduğu görülüyor.  

 

Semiha, zaman zaman dilde pek kullanılmayan 

sözcüklere de yer veriyor şiirinde. Örneğin, 

Dikişsiz Sokak(s.32) başlıklı şiirde :“Çelgisi 

kırmızı / eğik hayata başı”dizesindeki  çelgi 

sözcüğü bugün bazı yörelerde, özellikle kırsalda  

kullanılan bir sözcük, alna ya da çene altına 

bağlanan başörtüsü anlamında. Yine Kadınlık 

Sancısı(s.40) başlıklı şiirdeki “Aşk gözer mi 

içimdeki sökükleri” dizesinde geçen, kumaştaki 

deliği örerek kapatmak anlamındaki “gözemek” 

eylemi pek kullanılmayan bir sözcük, onu 

kullanarak sözcüğe hayat veriyor şiirinde.  Ay 

ve Yıldız(s.44) başlıklı şiirde “Günindide 

dinledim denizi / yağmurcunlar selamladı 

göğü” dizesinde günindi(gurup zamanı, gün 

batımı), yağmurcun(orta boylu, zarif, ince 

gagalı bir deniz kuşu) gibi ilginç ve güzel 

kullanımlar buluyor. 

Semiha Taş Özenç’in şiirlerinde aşk, sevgi, 

ayrılık, duyarsızlık, geçim sıkıntısı, terör, 

insana ve kadına yönelik her türlü şiddet, 

ihanet, yolsuzluk, yoksulluk, çocukluk, çocuk 



 

  

 
  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 9  
Sayfa  14 

Sayfa  14 

gelinler, İzmir, geleceğe dair umut, insana 

güven, barış, deniz, anne özlemi gibi izlekler 

yer alıyor.    

Barışa Boyayalım Çocukları(s.29) başlıklı 

şiirdeki “Güneşle dost kayayı delen umut” 

dizesi Turgut Uyar’ın: “Kayayı delen incir” 

dizesinden esinlenerek zengin çağrışımlar 

oluştururken, “ne cımbız ne ayna, / bir elimde 

kalem, bir elimde ateş”  dizeleriyle biten Sivri 

Topuklar(s.56) başlıklı şiiri, Orhan Veli’nin 

“Cımbızlı Şiir’ine bir parodi gibi…  

Semiha Taş Özenç, Kalbimin Ateş Kıyısı 

kitabıyla şiir sanatı adına bir kazanımdır. Daha 

nice kitaplara diyor, kendisine şiir yolculuğunda 

başarılar diliyorum.  

 

Kalbimin Ateş Kıyısı / Şiir 

Etki / Dize, Mart 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                EŞEK 

         (Erhan TIĞLI) 
 

Hoca camide vaaz veriyormuş. 

İçeriye bir adam girmiş:  

“Hocam, ben eşeğimi kaybettim. Bir 

soruverin bakalım. Eşeğimi gören var mı?”  

Hoca cemaate dönmüş:   

“İçinizde kitap okumayan, sanatla 

uğraşmayan biri var mı?”   

Biri ayağa kalkmış: 

 “Ben varım, ben!” demiş. “Böyle boş 

şeylerle vakit geçirmem. Yer, içer, keyfime 

bakarım.” 

Hoca eşeğini kaybeden adama dönüp demiş 

ki:  “Boşuna başka yerde arama, işte eşeğin 

burada.” 

 

 

         
 

 

 

 


